รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสภายในหนวยงาน (รอบ 6 เดือน)

เทศบาลตําบลสองดาว
อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร

คํานํา
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได!พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป(นมาตรการปองกันการทุจริต และเป(นกลไกในการสร!างความตระหนักรู!ให!กับ
หนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและคุณธรรม โดยใช!ชื่อวา การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ปCจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment:
ITA) ได!ถูกกําหนดให!เป(นกลยุทธEที่สําคัญของยุทธศาสตรEชาติวาด!วยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่
3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเครื่อ งมื อดั ง กลาว ถือได!วาเป( นมาตรการปองกั นการทุจริต เชิ งรุ ก และมุงหวั ง ให!
หนวยงานภาครัฐได!ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานของตน และมุงหวังให!หนวยงานภาครัฐได!มี
การปรับปรุงพัฒนาตนเองในด!านคุณธรรมและความโปรงใสเพื่อให! เกิดธรรมาภิบาลในหนวยงานภาครัฐ มีการ
ดํ าเนิ นงานที่ มุงให! เ กิ ด ประโยชนE ต อประชาชนและสวนรวมเป( นสํ า คั ญ และลดโอกาสที่ จะเกิ ด การทุ จริ ต และ
ประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ สงผลให!หนวยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว!ในแผนแมบท
ภายใต!ยุทธศาสตรEชาติ ประเด็นที่ 21 การตอต!านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)
เพื่ อ ให! ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครั ฐ (Integrity and
transparency Assessment: ITA) ในปV พ.ศ. 2563 เป(นไปด! วยความเรี ย บร! อย เทศบาลตํ า บลสองดาวจึ งได!
จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน (รอบ 6 เดือน)
เพื่อสามารถนําฐานข!อมูลไปวิเคราะหEเพื่อให!การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ(Integrity
and transparency Assessment: ITA) ของเทศบาลตําบลสองดาว มีประสิทธิภาพในปVถัดไป
สํานักงานเทศบาลตําบลสองดาว
เมษายน 256๔

สํานักงานเทศบาลตําบลสองดาว อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร ได!ดําเนินการวิเคราะหEผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ(Integrity and transparency Assessment: ITA) ในปV
พ.ศ. 256๓ ที่มาผาน ประกอบด!วย ประเด็นข!อบกพรองหรือจุดออนที่จะต!องแก!ไขโดยเรงดวน ประเด็นที่จะต!อง
พัฒนาให!ดีขึ้น แนวทางการนําผลการวิเคราะหEไปสูแนวทางการปฏิบัติของหนวยงาน ตลอดถึงข!อเสนอแนะในการ
จัดทํามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานให!ดีขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะหE
สามารถสรุปได!วา มีประเด็นที่ต!องพัฒนาให!ดีขึ้น ได!แก ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน!าที่ ตัวชี้วัดการใช!งบประมาณ ตัวชี้วัด
การใช!อํานาจ ตัวชี้วัดการใช!ทรัพยEสินของราชการ และตัวชี้วัดการแก!ไขปCญหาการทุจริต จึงมีแนวทางการพัฒนา
ดังนี้
มาตรการ

แนวทางการปฏิบัติ

ขั้นตอน/วิธีการ
ปฏิบัติ

ผู.รับผิดชอบ

การกํากับ
ติดตาม

มาตรการในก าร
เ ป0 ด เ ผ ย ข. อ มู ล
เกี่ ยว กั บขั้ น ต อ น
ระยะเวลาและ
ผู.รับผิดชอบในการ
ให.บริการ

- จัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑEมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

1. ผู!รับผิดขอบ
ดําเนินการจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑEมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

รายงานผลการ
ดํ า เนิ น งานตาม
มาตรการ

2. ผู!บริหาร
ประกาศหลักเกณฑE
หรือมาตรการ
เพื่อให!เจ!าหน!าที่
และบุคคลภายนอก
รับทราบ

-รอบ 6 เดือน
-รอบ 12 เดือน

3. ผู!รับผิดชอบ
ดําเนินการเผยแพร
มาตรการในการ
เป^ดเผยข!อมูล
เกี่ยวกับขั้นตอน
ระยะเวลาและ
ผู!รับผิดชอบในการ
ให!บริการ บนเว็บไซตE
หลักของหนวยงาน
/มาตรการ...

-๒มาตรการ

แนวทางการปฏิบัติ

ขั้นตอน/วิธีการ
ปฏิบัติ

ผู.รับผิดชอบ

การกํากับ
ติดตาม

มาตรการเผยแพร
ข. อ มู ล การเบิ ก จาย
แ ล ะ ก า ร ใ ช. จ า ย
งบประมาณ

- จัดทําประกาศการ
เผยแพรข!อมูลการ
การเบิกจายและการ
ใช!จายงบประมาณ
ประจําปV

1. ผู!รับผิดขอบ
ดําเนินการจัดทํา
ประกาศการเผยแพร
ข!อมูลการการ
เบิกจายและการใช!
จายงบประมาณ
ประจําปV

กองคลัง

รายงานผลการ
ดํ า เนิ น งานตาม
มาตรการ
-รอบ 6 เดือน
-รอบ 12 เดือน

2. ผู!บริหาร
ประกาศการเผยแพร
ข!อมูลการการ
เบิกจายและการใช!
จายงบประมาณ
ประจําปV เพื่อให!
เจ!าหน!าที่ และ
บุคคลภายนอก
รับทราบ
3. ผู!รับผิดชอบ
ดําเนินการเผยแพร
ประกาศการเผยแพร
ข!อมูลการการ
เบิกจายและการใช!
จายงบประมาณ
ประจําปV บนเว็บไซตE
หลักของหนวยงาน
/มาตรการ...

-๓มาตรการ

แนวทางการปฏิบัติ

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ

ผู.รับผิดชอบ

การกํากับ
ติดตาม

มาตรการด. า นการ - จัดทํารายละเอียด 1. ผู!รับผิดชอบ
บริหารงานบุคคล ของตําแหนงงานของ ดําเนินการจัดทํา
พนักงานเทศบาล
รายละเอียดของ
ตําแหนงงาน และจัดทํา
- จัดทําเกณฑEการ
เกณฑEการประเมินผล
ประเมินผลการ
การปฏิบัติงานของ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล
พนักงานเทศบาล
2. ผู!บริหารประกาศ
รายละเอียดของ
ตําแหนงงาน และจัดทํา
เกณฑEการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล
เพื่อให!เจ!าหน!าที่ และ
บุคคลภายนอกรับทราบ

สํานักปลัด

รายงานผลการ
ดํ า เนิ น งานตาม
มาตรการ
-รอบ 6 เดือน
-รอบ 12 เดือน

3. ผู!รับผิดชอบ
ดําเนินการเผยแพร
รายละเอียดของ
ตําแหนงงาน และจัดทํา
เกณฑEการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล บน
เว็บไซตEหลักของ
หนวยงาน

/มาตรการ...

-๔มาตรการ

แนวทางการปฏิบัติ

มาตรการในการใช. - จัดทําคูมือและ
ท รั พ ย3 สิ น ข อ ง ระเบียบการใช!
ราชการ
ทรัพยEสินของ
ราชการ

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ

ผู.รับผิดชอบ

การกํากับ
ติดตาม

1. ผู!รับผิดชอบ
ดําเนินการจัดทําคูมือ
และระเบียบการใช!
ทรัพยEสินของราชการ

สํานักปลัด

รายงานผลการ
ดํ า เนิ น งานตาม
มาตรการ

2. ผู!บริหารประกาศ
การจัดทําคูมือและ
ระเบียบการใช!ทรัพยEสิน
ของราชการเพื่อให!
เจ!าหน!าที่ และ
บุคคลภายนอกรับทราบ

-รอบ 6 เดือน
-รอบ 12 เดือน

3. ผู!รับผิดชอบ
ดําเนินการเผยแพร
ประกาศการจัดทําคูมือ
และระเบียบการใช!
ทรัพยEสินของราชการ
บนเว็บไซตEหลักของ
หนวยงาน

/มาตการ...

-๕มาตรการ

แนวทางการปฏิบัติ

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ

ผู.รับผิดชอบ

การกํากับ
ติดตาม

มาตรการด. า นการ - สร!างวัฒนธรรม
แก. ไ ขป5 ญ ห า ก า ร องคEกรในการทํางาน
ทุจริต
เพื่อประโยชนEของ
สวนรวม พร!อมให!มี
จิตสาธารณะและ
พร!อมให!บริการ
ประชาชน

1. ผู!รับผิดชอบ
ดําเนินการจัดทํา
มาตรการด!านการแก!ไข
ปCญหาการทุจริต

สํานักปลัด

รายงานผลการ
ดํ า เนิ น งานตาม
มาตรการ

2. ผู!บริหารประกาศ
ให!พนักงานเจ!าหน!าที่
ทราบ และถือปฏิบัติโดย
- เป^ดให!ประชาชนมี พร!อมเพรียงกัน
สวนรวมในการแสดง
3. ผู!รับผิดชอบ
ความคิดเห็นและ
ดําเนินการเผยแพรลง
ติดตามตรวจสอบ
บนเว็บไซตEหลักของ
การทํางานของ
หนวยงาน
หนวยงาน ผานทาง
เว็บไซตEของ
หนวยงาน

-รอบ 6 เดือน
-รอบ 12 เดือน

- พัฒนาเว็บไซตEของ
หนวยงานให!มีความ
ทันสมัย ให!
ประชาชนเข!าถึง
ข!อมูลได!งาย รวมทั้ง
พัฒนาทักษะของ
ผู!ดูแลระบบด!วย
/บัดนี...

-๖บัดนี้ สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลสองดาว อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร ได!ดําเนินการตาม
มาตรการ สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานงาน ของสํานักงานเทศบาลตําบลสองดาว เรียบร!อย
แล!ว รายละเอียดมีดังนี้
มาตรการ

มาตรการใน
การเป0ดเผย
ข.อมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอน
ระยะเวลาและ
ผู.รับผิดชอบใน
การให.บริการ

รายละเอียดการ
ดําเนินงาน

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน

เดือนมีนาคม
- ดําเนินการสํารวจ
และปรับปรุงข!อมูล
256๔
เกี่ยวกับขั้นตอน
ระยะเวลาและ
ผู!รับผิดชอบในการ
ให!บริการ ของแตทุก
ฝcาย
-ให!แตละงานจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงานที่
ได!ปรับปรุงแล!ว และสง
ให!กับสํานัก
ปลัดเทศบาล
-สํานักปลัดเทศบาล
รวบรวมคูมือการ
ปฏิบัติงาน พร!อม
ประกาศเผยแพรให!
ประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน
-สํานักปลัดเทศบาล
ลงเผยแพรคูมือการ
ปฏิบัติงานลงบน
เว็บไซตEหลักของ
หนวยงาน

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต

ผลลัพธ3

คูมือการ
ปฏิบัติงาน

- ผู!รับบริการได!
ทราบถึงขั้นตอน
ระยะเวลา
ผู!รับผิดชอบในแต
ละงาน

หมายเหตุ

-เจ!าหน!าที่
ผู!ปฏิบัติงาน
รวมถึง
ผู!บังคับบัญชา ได!
ปฏิบัติตามคูมือ
การปฏิบัติงาน
อยางเครงครัด

/มาตรการ...

-๗มาตรการ

มาตรการ
เผยแพรข. อ มู ล
ก า ร เ บิ ก จ า ย
และการใช. จาย
งบประมาณ

รายละเอียดการ
ดําเนินงาน

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน

- กองคลังจัดทํา
เดือนมกราคม
ประกาศการเผยแพร 256๔
ข!อมูลการเบิกจายและ
การใช!จายงบประมาณ
รายไตรมาส
และการใช!จาย
งบประมาณประจําปV
-เผยแพรประกาศการ
เผยแพรข!อมูลการ
เบิกจายและการใช!จาย
งบประมาณรายไตร
มาสและการใช!จาย
งบประมาณประจําปV
ลงบนเว็บไซตEหลักของ
หนวยงาน

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต

ผลลัพธ3

ประกาศการ
เผยแพรข!อมูล
การเบิกจาย
และการใช!
จาย
งบประมาณ
รายไตรมาส
และการใช!
จาย
งบประมาณ
ประจําปV ลง
บนเว็บไซตE
หลักของ
หนวยงาน

ประชาชนทั่วไปได!
ทราบข!อมูลการ
เบิกจายและการ
ใช!จายงบประมาณ
รายไตรมาส
และการใช!จาย
งบประมาณ
ประจําปV ผานทาง
เว็บไซตEหลักของ
หนวยงาน

หมายเหตุ

/มาตรการ...

-๘มาตรการ

รายละเอียดการ
ดําเนินงาน

มาตรการด. า น - งานการเจ!าหน!าที่
การบริหารงาน ดําเนินการจัดทํา
บุคคล
รายละเอียดของ
ตําแหนงงาน และ
จัดทํา
เกณฑEการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล
-ผู!บริหารประกาศ
รายละเอียดของ
ตําแหนงงาน และ
จัดทําเกณฑEการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล
เพื่อให!เจ!าหน!าที่ และ
บุคคลภายนอก
รับทราบ
-ผู!รับผิดชอบ
ดําเนินการเผยแพร
รายละเอียดของ
ตําแหนงงาน และ
จัดทําเกณฑEการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล
บนเว็บไซตEหลักของ
หนวยงาน

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน
เดือนมีนาคม
256๔

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต

ผลลัพธ3

-รายละเอียด
ตําแหนงงาน
-เกณฑEการ
ประเมินผล
การ
ปฏิบัติงาน
ของพนักงาน
เทศบาล

เจ!าหน!าที่และ
ประชาชนทั่วไปได!
ทราบรายละเอียด
ตําแหนงงาน
และเกณฑEการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล
ผานทางเว็บไซตE
หลักของ
หนวยงาน

หมายเหตุ

/มาตรการ...

-๙มาตรการ

รายละเอียดการ
ดําเนินงาน

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน

ม า ต ร ก า ร ใ น -ผู!รับผิดชอบ
เดือนมกนาคม
ก า ร ใ ช. ดําเนินการจัดทําคูมือ 256๔
ทรั พ ย3 สิ น ของ และระเบียบการใช!
ราชการ
ทรัพยEสินของราชการ
-ผู!บริหารประกาศการ
จัดทําคูมือและระเบียบ
การใช!ทรัพยEสินของ
ราชการเพื่อให!
เจ!าหน!าที่ และ
บุคคลภายนอก
รับทราบ
-. ผู!รับผิดชอบ
ดําเนินการเผยแพร
ประกาศการจัดทําคูมือ
และระเบียบการใช!
ทรัพยEสินของราชการ
บนเว็บไซตEหลักของ
หนวยงาน

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต

ผลลัพธ3

คูมือและ
ระเบียบการ
ใช!ทรัพยEสิน
ของราชการ

เจ!าหน!าที่และ
ประชาชนทั่วไปได!
ทราบคูมือและ
ระเบียบการใช!
ทรัพยEสินของ
ราชการ ผานทาง
เว็บไซตEหลักของ
หนวยงาน

หมายเหตุ

/มาตรการ...

