
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส�งเสริมคุณธรรมและความ
โปร�งใสภายในหน�วยงาน (รอบ 6  เดือน/12 เดือน) 

เทศบาลตําบลส�องดาว 
อําเภอส�องดาว จังหวัดสกลนคร 

 

 



 
คํานํา 

 
  สํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได�พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป,นมาตรการป�องกันการทุจริต และเป,นกลไกในการสร�างความตระหนักรู�ให�กับ
หน�วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย�างโปร�งใสและคุณธรรม โดยใช�ช่ือว�า การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส
ในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ปFจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: 
ITA) ได�ถูกกําหนดให�เป,นกลยุทธHที่สําคัญของยุทธศาสตรHชาติว�าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 
3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเครื่องมือดังกล�าว ถือได�ว�าเป,นมาตรการป�องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ�งหวังให�
หน�วยงานภาครัฐได�ยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใสของหน�วยงานของตน และมุ�งหวังให�หน�วยงานภาครัฐได�มี
การปรับปรุงพัฒนาตนเองในด�านคุณธรรมและความโปร�งใสเพื่อให�เกิดธรรมาภิบาลในหน�วยงานภาครัฐ มีการ
ดําเนินงานที่มุ�งให�เกิดประโยชนHต�อประชาชนและส�วนรวมเป,นสําคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน�วยงานภาครัฐ ส�งผลให�หน�วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป�าหมายท่ีกําหนดไว�ในแผนแม�บท
ภายใต�ยุทธศาสตรHชาติ ประเด็นที่ 21 การต�อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
   

  เพื่ อ ให� การประเมินคุณ ธรรมและความโปร� งใสของหน� วยงานภาครัฐ (Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ในปW พ.ศ. 2563 เป,นไปด�วยความเรียบร�อย เทศบาลตําบลส�องดาวจึงได�
จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน�วยงาน (รอบ 6  เดือน/
12 เดือน) เพื่อสามารถนําฐานข�อมูลไปวิเคราะหHเพ่ือให�การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสของหน�วยงาน
ภาครัฐ(Integrity and transparency Assessment: ITA) ของเทศบาลตําบลส�องดาว มีประสิทธิภาพในปWถัดไป  
 

 
สํานักงานเทศบาลตําบลส�องดาว 

เมษายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  สํานักงานเทศบาลตําบลส�องดาว อําเภอส�องดาว จังหวัดสกลนคร ได�ดําเนินการวิเคราะหHผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส�ของหน�วยงานภาครัฐ(Integrity and transparency Assessment: ITA) ในปW 
พ.ศ. 2562 ท่ีมาผ�าน ประกอบด�วย ประเด็นข�อบกพร�องหรือจุดอ�อนที่จะต�องแก�ไขโดยเร�งด�วน ประเด็นที่จะต�อง
พัฒนาให�ดีข้ึน แนวทางการนําผลการวิเคราะหHไปสู�แนวทางการปฏิบัติของหน�วยงาน ตลอดถึงข�อเสนอแนะในการ
จัดทํามาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน�วยงานให�ดีข้ึน ซึ่งจากการวิเคราะหH
สามารถสรุปได�ว�า มีประเด็นที่ต�องพัฒนาให�ดีข้ึน ได�แก� ตัวช้ีวัดการใช�อํานาจ ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการส่ือสาร และ
ตัวช้ีวัดการป�องกันการทุจริต จึงมีแนวทางการพัฒนาดังน้ี  

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการ
ปฏิบัติ 

ผู0รับผิดชอบ การกํากับติดตาม 

มาตรการตรวจสอบ
การใช0ดุลพินิจ  

- จัดทํามาตรการ
ตรวจสอบการใช�
ดุลพินิจ  
- จัดทําคู�มือการ
ปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑHมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน  
-กําหนดบทบาท
หน�าที่ของผู�บริหาร
ทุกระดับ ให�
ครอบคลุมถึงการ
ตรวจสอบ กํากับดูแล 
ติดตาม 
การปฏิบัติงาน และ
การใช�ดุลพินิจของ
ผู�ใต�บังคับบัญชา ให�
เป,นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ 
ข�อบังคับ ประกาศ 
หลักเกณฑH มาตรฐาน 
คู�มือการปฏิบัติงาน 
อย�างเคร�งครัด 
- วิเคราะหHและ
บริหารความเส่ียง
เก่ียวกับการใช�
ดุลพินิจของ
ผู�ปฏิบัติงาน 
และกําหนดระบบ 
แนวทางป�องกัน 
 

1. ผู�รับผิดขอบ
ดําเนินการจัดทํา
มาตรการตรวจสอบ
การใช�ดุลพินิจ  
2.   ผู�บริหาร
ประกาศหลักเกณฑH 
หรือมาตรการ เพ่ือให�
เจ�าหน�าท่ี และ
บุคคลภายนอก
รับทราบ  
3. ผู�รับผิดชอบ
ดําเนินการเผยแพร�
มาตรการตรวจสอบ
การใช�ดุลพินิจ บน
เว็บไซตHหลักของ
หน�วยงาน  
 

สํานักปลัด รายงานผลการ
ดํ าเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน  



มาตรการเผยแพร�
ข0อมูลต�อสาธารณะ 

จัดให�มีช�องทางใน
การบริการข�อมูล
ข�าวสารตามมาตรา 
๙ ของ
พระราชบัญญัติ
ข�อมูลข�าวสารของ 
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และข�อมูลท่ีต�อง
เปdดเผยต�อสาธารณะ
ตามแนวทางท่ี
สํานักงาน ป.ป.ช. 
กําหนด 
ทางเว็บไซตHหลักของ
หน�วยงาน และ
ช�องทางอ่ืนตามความ
เหมาะสม เพ่ือให�
ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบ 
และสืบค�นข�อมูลท่ี
ครบถ�วน ถูกต�อง 
ทันสมัย ได�อย�าง
สะดวกและรวดเร็ว 

1. ผู�รับผิดชอบจัดให�
มีข�อมูลเผยแพร�ต�อ
สาธารณชนบน
เว็บไซตHหลักของ
หน�วยงานตาม
แนวทางที่สํานักงาน 
ป.ป.ช. โดยกําหนดให�
มีช�องทางที่
หลากหลายเช�น เช�น 
Website 
,Instagram , 
Facebook  ฯลฯ 
ควรมีช�องทางในการ
แจ�งเบาะแสการทุจริต 
เช�น สายด�วน หรือ
ช�องทางอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม   
2. ติดตามและ
ตรวจสอบสถานะของ
ข�อมูลข�าวสารให�เป,น
ปFจจุบัน  

งานประชาสัมพันธH
กองวิชาการและ

แผนงาน 

รายงานผลการ
ดํ าเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 3 เดือน  
-รอบ 6 เดือน 
-รอบ 9 เดือน 
-รอบ 12 เดือน 

ประกาศเจตจํานง
การบริหารงานด0วย
ความซื่อสัตย5สุจริต
อย�างมีคุณธรรมและ
โปร�งใส 

ผู�บริหารควรแสดง
เจตจํานงหรือคํามั่น
สัญญาว�า จะปฏิบัติงาน
ด�วยความซ่ือสัตยHสุจริต 
โปร�งใส และเป,นไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล มี
การจัดทําแผนปฏิบัติ
การป�องกันแก�ไขการ
ทุจริตประจําปWให�ชัดเจน 

ผู�บริหารประกาศ
จํานงการบริหารงาน
ด�วยความซื่อสัตยH
สุจริตอย�างมีคุณธรรม
และโปร�งใส ประจําปW 
2563  

สํานักปลัด รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน 

   
บัดน้ี สํานักงานเทศบาลตําบลส�องดาว อําเภอส�องดาว จังหวัดสกลนคร ได�ดําเนินการตามมาตรการ

ส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน�วยงาน ของสํานักงานเทศบาลตําบลส�องดาว เรียบร�อยแล�ว 
รายละเอียดมีดังน้ี  
 
 
 
 
 




