
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     เทศบาลต าบลนาใน       โทร.0-42๗๐-๔๗๕๔                                   . 

ที ่ สน  5๔๖01/         วันที ่  ๓๑   มีนาคม  25๖๔                                           . 

เรื่อง รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลนาใน 

๑. เรื่องเดิม 

ตามที่ เทศบาลตําบลนาใน อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ได้ดําเนินการวิเคราะห์ ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: ITA) 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่มาผ่าน ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็น
ที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอด ถึง
ข้อเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ให้ดี
ขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่า มีประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ได้แก่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทํางาน และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต และมีแนวทางการพัฒนาตาม 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของเทศบาลตําบลนาใน นั้น 

๒. ข้อเท็จจริง 

เทศบาลตําบลนาใน ได้ดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี ๒๕๖๔ รอบ ๕ เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔) เรียบร้อย 
แล้ว จึงขอรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 
๒๕๖๔  รอบ ๕ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔)  เพ่ือสามารถนําฐานข้อมูลไปวิเคราะห์
เพ่ือให้การ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency 
Assessment : ITA) ของเทศบาลตําบลนาใน มีประสิทธิภาพในปีถัดไป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

(ลงชื่อ)     

(นายสมคิด  ดิษพันลํา)  

             รองปลัดเทศบาลตําบลนาใน 
 

  

                                        - ทราบ                                             

(ลงชื่อ)    

(นายไกรทอง  ศิริบํารุง)  

                                                                      ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 

               นายกเทศมนตรีตําบลนาใน 



 

รายงานผลการดําเนินการ ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ปี ๒๕๖๔ รอบ ๕ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) 

 

 

 

 
 

 

 

เทศบาลตําบลนาใน อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักรู้
ให้กับ หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: ITA) 
ปัจจุบันการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ได้ถูกกําหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่สําคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวัง ให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้
เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการ ดําเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็น
สําคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐ
สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๔๐) 

เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency 
Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตําบลนาในจึงได้จัดทํา รายงานผล
การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี ๒๕๖๔  รอบ ๕ เดือน 
(ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) เพ่ือสามารถนําฐานข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือให้การประเมิน คุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ของเทศบาลตําบลนา
ใน มีประสิทธิภาพในปีถัดไป 

 

เทศบาลตําบลนาใน 

๓๑  มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทศบาลตําบลนาใน อําเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร ได้ดําเนินการวิเคราะห์ผลการ ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส่ของหน่วยงานภาครัฐIntegrity and transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ ที่มาผ่าน ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้อง 
พัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะใน
การ จัดทํามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ สามารถสรุปได้ว่า มีประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ได้แก่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการ
ปรับปรุงระบบการ ทํางาน และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต จึงมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ  ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลยพินิจ 

-จัดทํามาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลย
พินิจ 
-จัดทําคู่มือปฏิบตัิงาน
หรือหลักเกณฑ์
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
-กําหนดบทบาทหน้าท่ี  
ของผู้บริหารทุกระดับ
ให้ครอบคลุมถึงการ 
ตรวจสอบ กํากับดูแล 
ติดตามการปฏิบัติงาน 
และการใช้ดลุพินิจของ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้
เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ 
ประกาศ หลักเกณฑ์ 
มาตรฐาน คูม่ือการ
ปฏิบัติงาน อย่าง 
เคร่งครดั –  
วิเคราะห์และบริหาร 
ความเสีย่งเกี่ยวกับ
การใช้ ดุลพินิจของ
ผู้ปฏิบัติงาน และ
กําหนดระบบ 
แนวทางป้องกัน 
 

๑.ผู้รับผิดชอบ 
ดําเนินการจัดทํา
มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลยพินิจ 
๒.ผู้บริหารประกาศ
หลักเกณฑ์ หรือ 
มาตรการเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่และ
บุคคลภายนอก
รับทราบ 
๓.ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเผยแพร่
มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ บนเวป
ไซด์หลักของหน่วยงาน 

สํานักปลัด รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
มาตรการ 
-รอบ  ๖  เดือน 
-รอบ ๑๒ เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ  ขั้นตอน/วิธีการปฏบิัต ิ ผู้รับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 

จัดให้มีช่องทางในการ
บริการข้อมลูข่าวสาร
ตามมาตรา ๙ ของ 
พระราชบัญญัติข้อมลู 
ข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อ 
สาธารณะตาม
แนวทางที่สํานักงาน 
ป.ป.ช. กําหนด ทาง
เว็บไซตห์ลักของ 
หน่วยงาน และ
ช่องทางอื่นตามความ
เหมาะสมเพื่อให้
ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบ 
และสบืค้นข้อมูลที่ 
ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัยได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

๑. ผู้รบัผิดชอบจดัให้มี 
ข้อมูลเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนบนเว็บไซต ์
หลักของหน่วยงานตาม 
แนวทางที่สํานักงาน 
ป.ป.ช. โดยกําหนดให้ม ี
ช่องทางที่หลากหลาย 
เช่น Website Instagram 
,Facebook ฯลฯ ควร มี
ช่องทางในการแจ้ง อื่น
ตามความเหมาะสม  
๒.ติดตามและตรวจสอบ
สถานะของข้อมูลข่าวสาร
ให้เป็นปัจจุบัน 

สํานักปลดั รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
มาตรการ 
-รอบ  ๓  เดือน 
-รอบ  ๖ เดือน 
-รอบ ๙ เดือน 
-รอบ ๑๒ เดือน 

ประกาศเจตจํานงการ
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติอย่างมี
คุณธรรมและโปร่งใส 

ผู้บริหารควรแสดง
เจตจํานงหรือคํามั่น
สัญญาว่าจะ
ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต 

โปร่งใสและเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิ
บาลมีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
ประจําปีให้ ชัดเจน 
 

ผู้บริหารประกาศจํานง 
การบริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
อย่างมีคุณธรรมและ 
โปร่งใสประจําปี 
๒๕๖๔ 
 

สํานักปลดั รายงานผลการ
ดําเนินการตาม
มาตรการ 
-รอบ ๖ เดือน 
-รอบ ๑๒ เดือน 

 
 
 
 
 
 
 

 



บัดนี้เทศบาลตําบลนาใน  อําเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร  ได้ดําเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ของเทศบาลตําบลนาใน  เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้ 
 
มาตรการ รายละเอียดการ

ดําเนินการ  
ระยะเวลาการดําเนินการ ผลผลติ ผลลัพธ์ 

มาตรการการใช้ดลุย
พินิจ 

จัดทํามาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ(เผยแพร่
ข้อมูลสูส่าธารณชน  
บนเวป็ไซดห์ลักของ
หน่วยงาน 

มีนาคม  ๒๕๖๔ มาตรการ
ตรวจสอบการ
ใช้ดุลพินิจ 

การใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาเป็นไป
ตามกฎหมาย  กฎ  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  
ประกาศหลักเกณฑ์  
มาตรฐาน  คู่มือการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครดั 

มาตรการเผยแพรต่่อ
สาธารณะชน 

จัดทํามาตรการ
เผยแพร่ข้อมลูต่อ
สาธารณะชน(เผยแพร่
ข้อมูลสูส่าธารณชน  
บนเวป็ไซดห์ลักของ
หน่วยงาน 
-เผยแพร่ข้อมลูที่
ถูกต้องรวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์เผยแพรต่่อ
สาธารณชน 

มีนาคม  ๒๕๖๔ มาตรการ
เผยแพร่ข้อมลู
ต่อสาธารณชน 

รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
มาตรการ เผยแพร่
ข้อมูลตส่าธารณะชน 
-รอบ  ๓  เดือน 
-รอบ  ๖ เดือน 
-รอบ ๙ เดือน 
-รอบ ๑๒ เดือน 

 
 
 
มาตรการ รายละเอียดการ

ดําเนินการ  
ระยะเวลาการดําเนินการ ผลผลติ ผลลัพธ์ 

ประกาศเจตจํานงการ
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติอย่างมี
คุณธรรมและโปร่งใส 

มีประกาศเจตจาํนง
การบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมีคุณธรรมและ
โปร่งใส ของผู้บริหาร
เทศบาลตาํบลนาใน 

มีนาคม ๒๕๖๔ ประกาศ
เจตจํานงการ
บริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์
สุจรติอย่างมี
คุณธรรมและ
โปร่งใส 

รายงานผลการ
ดําเนินการตาม
มาตรการ 
-รอบ ๖ เดือน 
-รอบ ๑๒ เดือน 

 
 

ลงชื่อ         ผู้จัดทํา  

        (นายสมคดิ  ดิษพันลํา)  

       ตําแหน่ง  รองปลัดเทศบาลตําบลนาใน 

 


