
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสภายในหนวยงาน ประจำป  2564 (รอบ 12 เดือน) 

 

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย 
อำเภออากาศอำนวย   จังหวัดสกลนคร 

 



 
 

คำนำ 
 
  สำนักงานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนักรูใหกับ
หนวยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอยางโปรงใสและคุณธรรม โดยใชช่ือวา การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ปจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: 
ITA) ไดถูกกำหนดใหเปนกลยุทธที่สำคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเครื่องมือดังกลาว ถือไดวาเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก และมุงหวังให
หนวยงานภาครัฐไดยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานของตน และมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐไดมี
การปรับปรุงพัฒนาตนเองในดานคุณธรรมและความโปรงใสเพื่อใหเกิดธรรมาภิบาลในหนวยงานภาครัฐ มีการ
ดำเนินงานที่มุงใหเกิดประโยชนตอประชาชนและสวนรวมเปนสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ สงผลใหหนวยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเปาหมายทีก่ำหนดไวในแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
   

  เพื่ อ ให การประเมิน คุณธรรมและความโปร งใสของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ในป พ.ศ. 2564 เปนไปดวยความเรียบรอย องคการบริหารสวนตำบลหนอง
แวงใต  จึงไดจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 
(รอบ 12 เดือน) เพื่อสามารถนำฐานขอมูลไปวิเคราะหเพื่อใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย             
มีประสิทธิภาพในปถัดไป  
 

 
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย 

ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  เทศบาลตำบลอากาศอำนวย   อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร ไดดำเนินการวิเคราะหผล

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ(Integrity and transparency Assessment: ITA) 

ในป พ.ศ. 2564 ที่ผานมาประกอบดวย ประเด็นขอบกพรองหรือจุดออนที่จะตองแกไขโดยเรงดวน ประเด็นที่

จะตองพัฒนาใหดีข้ึน แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูแนวทางการปฏิบัติของหนวยงาน ตลอดถึงขอเสนอแนะ

ในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีข้ึน ซึ่งจากการ

วิเคราะหสามารถสรุปไดวา มีประเด็นที่ตองพัฒนาใหดีข้ึน ไดแก ตัวช้ีวัดการใชอำนาจ ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการ

สื่อสาร และตัวช้ีวัดการปองกันการทุจริต จึงมีแนวทางการพัฒนาดังน้ี  

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการ
ปฏิบัติ 

ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม 

มาตรการตรวจสอบ
การใชดุลพินิจ  

- จัดทำมาตรการ
ตรวจสอบการใช
ดุลพินิจ  
- จัดทำคูมือการ
ปฏิบตัิงานหรือ
หลักเกณฑมาตรฐาน
การปฏิบตัิงาน  
-กำหนดบทบาทหนาท่ี
ของผูบริหารทุกระดับ 
ใหครอบคลุมถึงการ
ตรวจสอบ กำกับดแูล 
ติดตามการปฏิบัตงิาน 
และการใชดุลพินิจของ
ผูใตบงัคับบญัชา ให
เปนไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ 
ประกาศ 
หลักเกณฑ มาตรฐาน 
คูมือการปฏิบตัิงาน 
อยางเครงครัด 
- วิเคราะหและบริหาร
ความเสีย่งเก่ียวกับการ
ใชดุลพินิจของ
ผูปฏิบตัิงาน 
และกำหนดระบบ 
แนวทางปองกัน 

1. ผูรับผิดชอบ
ดำเนินการจัดทำ
มาตรการตรวจสอบ
การใชดุลพินิจ  
2.   ผูบริหาร
ประกาศหลกัเกณฑ 
หรือมาตรการ เพื่อให
เจาหนาที่ และ
บุคคลภายนอก
รับทราบ  
3. ผูรับผิดชอบ
ดำเนินการเผยแพร
มาตรการตรวจสอบ
การใชดุลพินิจ  
บนเว็บไซตหลกัของ
หนวยงาน  
 

สำนักปลัดเทศบาล รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 12 เดือน  



 
 

มาตรการเผยแพร
ขอมูลตอสาธารณะ 

จัดใหมีชองทางใน
การบริการขอมูล
ขาวสารตามมาตรา 
๙ ของ
พระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของ 
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และขอมลูที่ตอง
เปดเผยตอสาธารณะ
ตามแนวทางที่
สำนักงาน ป.ป.ช. 
กำหนด 
ทางเว็บไซตหลักของ
หนวยงาน และ
ชองทางอื่นตามความ
เหมาะสม เพื่อให
ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบ 
และสบืคนขอมลูที่
ครบถวน ถูกตอง 
ทันสมัย ไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว 

1. ผูรับผิดชอบจัดให
มีขอมูลเผยแพรตอ
สาธารณชนบน
เว็บไซตหลักของ
หนวยงานตาม
แนวทางที่สำนักงาน 
ป.ป.ช. โดยกำหนดให
มีชองทางที่
หลากหลายเชน เชน 
Website 
,Instagram , 
Facebook  ฯลฯ 
ควรมีชองทางในการ
แจงเบาะแสการทจุริต 
เชน สายดวน หรือ
ชองทางอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม   
2. ติดตามและ
ตรวจสอบสถานะของ
ขอมูลขาวสารใหเปน
ปจจุบัน  

สำนักปลัดเทศบาล รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 12 เดือน 

ประกาศเจตจำนง
การบริหารงานดวย
ความซื่อสัตยสุจริต
อยางมีคุณธรรมและ
โปรงใส 

ผูบริหารควรแสดง
เจตจำนงหรอืคำมัน่
สัญญาวา จะปฏิบัติงาน
ดวยความซื่อสัตยสจุริต 
โปรงใส และเปนไปตาม
หลกัธรรมมาภิบาล มี
การจัดทำแผนปฏิบัติ
การปองกันแกไขการ
ทุจริตประจำปใหชัดเจน 
 
 
 
 

ผูบริหารประกาศ
เจตจำนงการ
บรหิารงานดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตอยางมี
คุณธรรมและโปรงใส 
ประจำป 2564  

สำนักปลัดเทศบาล รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 12 เดือน 



 
 

  บัดน้ี เทศบาลตำบลอากาศอำนวย   อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร ไดดำเนินการตาม
มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน ของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรียบรอยแลว 
รายละเอียดมีดังน้ี  
 

มาตรการ รายละเอียดการ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินการ หมายเหตุ 
ผลผลิต ผลลัพธ 

มาตรการ
ตรวจสอบการใช
ดุลพินิจ  

จัดทำมาตรการ
ตรวจสอบการใช
ดุลยพินิจ 
(เผยแพรขอมลูสู
สาธารณะ       
บนเว็บไซตหลกั
ของหนวยงาน  

เดือนเมษายน 
2564 

มาตรการ
ตรวจสอบการ

ใชดุลพินิจ 

การใชดุลพินิจ
ของ
ผูบังคับบญัชา 
เปนไปตาม
กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ 
ขอบังคับ 
ประกาศ 
หลักเกณฑ 
มาตรฐาน คูมือ
การปฏิบัติงาน 
อยางเครงครัด 

 

มาตรการ
เผยแพรขอมูล
ตอสาธารณะ 

- จัดทำมาตรการ
เผยแพรขอมลูตอ
สาธารณะ
(เผยแพรขอมลูสู
สาธารณบน
เว็บไซตหลักของ
หนวยงาน  
- เผยแพรขอมลูที่
ถูกตอง รวดเร็ว 
ทันตอสถานการณ
เผยแพรตอ
สาธารณชน  
 
 
 
 
 

เดือนเมษายน 
2564 

มาตรการ
เผยแพรขอมลู
ตอสาธารณะ 

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
ม า ต ร ก า ร 
เผยแพรขอมูลตอ
สาธารณะ 
-รอบ 12 เดือน 

 



 
 

ประกาศ
เจตจำนงการ
บริหารงานดวย
ความซื่อสัตย
สุจริตอยางมี
คุณธรรมและ
โปรงใส 

มีประกาศเจตจำนง
การบรหิารงานดวย
ความซื่อสัตยสุจริต
อยางมีคุณธรรมและ
โปรงใส ของผูบรหิาร
เทศบาลตำบลอากาศ
อำนวย 

เดือนเมษายน 
2564 

ประกาศเจตจำนง
การบรหิารงาน

ดวยความ
ซื่อสัตยสจุริต

อยางมีคุณธรรม
และโปรงใส 

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 12 เดือน 

 

 
 

 
ลงช่ือ ……………………………………..   ผูจัดทำ 

 (นายจริะศักด์ิ     โพธ์ิละคร) 
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


