
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส�งเสริมคุณธรรมและความ
โปร�งใสภายในหน�วยงาน (รอบ 6  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) ปCจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: 
ITA) ได!ถูกกําหนดให!เป(นกลยุทธEที่สําคัญของยุทธศาสตรEชาติว�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!เกิดประโยชนEต�อประชาชนและส�วนรวมเป(นสําคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน�วยงานภาครัฐ ส�งผลให!หน�วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป�าหมายท่ีกําหนดไว!ในแผนแม�บท
ภายใต!ยุทธศาสตรEชาติ ประเด็นที่ 21 การต�อต!านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
   

  เ พ่ือให! การประ เ มินคุณธรรมและความโปร� ง ใสของหน�วยงานภาครั ฐ ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ในปV พ.ศ. 2563 เป(นไปด!วยความเรียบร!อย เทศบาลตําบลส�องดาวจึงได!
จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน�วยงาน (รอบ 6  เดือน) 
เพื่อสามารถนําฐานข!อมูลไปวิเคราะหEเพื่อให!การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสของหน�วยงานภาครัฐ(Integrity 
and transparency Assessment: ITA) ของเทศบาลตําบลส�องดาว มีประสิทธิภาพในปVถัดไป  
 

 
สํานักงานเทศบาลตําบลส�องดาว 

เมษายน 256๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  สํานักงานเทศบาลตําบลส�องดาว อําเภอส�องดาว จังหวัดสกลนคร ได!ดําเนินการวิเคราะหEผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส�ของหน�วยงานภาครัฐ(Integrity and transparency Assessment: ITA) ในปV 
พ.ศ. 256๓ ท่ีมาผ�าน ประกอบด!วย ประเด็นข!อบกพร�องหรือจุดอ�อนที่จะต!องแก!ไขโดยเร�งด�วน ประเด็นที่จะต!อง
พัฒนาให!ดีข้ึน แนวทางการนําผลการวิเคราะหEไปสู�แนวทางการปฏิบัติของหน�วยงาน ตลอดถึงข!อเสนอแนะในการ
จัดทํามาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน�วยงานให!ดีข้ึน ซึ่งจากการวิเคราะหE
สามารถสรุปได!ว�า มีประเด็นที่ต!องพัฒนาให!ดีข้ึน ได!แก� ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน!าที่ ตัวช้ีวัดการใช!งบประมาณ ตัวช้ีวัด
การใช!อํานาจ ตัวช้ีวัดการใช!ทรัพยEสินของราชการ และตัวช้ีวัดการแก!ไขปCญหาการทุจริต จึงมีแนวทางการพัฒนา
ดังน้ี  

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ข้ันตอน/วิธีการ
ปฏิบัติ 

ผู.รับผิดชอบ การกํากับ
ติดตาม 

มาตรการในการ
เ ป0 ด เ ผ ย ข. อ มู ล
เ ก่ี ยว กับ ข้ั นตอ น 
ร ะ ย ะ เ ว ล า แ ล ะ
ผู.รับผิดชอบในการ
ให.บริการ 

- จัดทําคู�มือการ
ปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑEมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน  

 

1. ผู!รับผิดขอบ
ดําเนินการจัดทําคู�มือ
การปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑEมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน  

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

3. ผู!รับผิดชอบ
ดําเนินการเผยแพร�
มาตรการในการ
เป̂ดเผยข!อมูล
เก่ียวกับข้ันตอน 
ระยะเวลาและ
ผู!รับผิดชอบในการ
ให!บริการ บนเว็บไซตE
หลักของหน�วยงาน  

สํานักปลัด รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
มาตรการ  

-รอบ 6 เดือน  

-รอบ 12 เดือน  

 
/มาตรการ... 

 



-๒- 
 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ข้ันตอน/วิธีการ
ปฏิบัติ 

ผู.รับผิดชอบ การกํากับ
ติดตาม 

มาตรการเผยแพร�
ข.อมูลการเบิกจ�าย
แ ล ะ ก า ร ใ ช. จ� า ย
งบประมาณ 

- จัดทําประกาศการ
เผยแพร�ข!อมูลการ
การเบิกจ�ายและการ
ใช!จ�ายงบประมาณ
ประจําปV 

 

1. ผู!รับผิดขอบ
ดําเนินการจัดทํา
ประกาศการเผยแพร�
ข!อมูลการการ
เบิกจ�ายและการใช!
จ�ายงบประมาณ
ประจําปV 

2.   ผู!บริหาร
ประกาศการเผยแพร�
ข!อมูลการการ
เบิกจ�ายและการใช!
จ�ายงบประมาณ
ประจําปV เพ่ือให!
เจ!าหน!าท่ี และ
บุคคลภายนอก
รับทราบ  

3. ผู!รับผิดชอบ
ดําเนินการเผยแพร�
ประกาศการเผยแพร�
ข!อมูลการการ
เบิกจ�ายและการใช!
จ�ายงบประมาณ
ประจําปV บนเว็บไซตE
หลักของหน�วยงาน  

กองคลัง รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
มาตรการ  

-รอบ 6 เดือน  

-รอบ 12 เดือน  

 
/มาตรการ... 

 
 
 
 



 
-๓- 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู.รับผิดชอบ การกํากับ
ติดตาม 

มาตรการด.านการ
บริหารงานบุคคล 

- จัดทํารายละเอียด
ของตําแหน�งงานของ
พนักงานเทศบาล 

- จัดทําเกณฑEการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล 

 

1. ผู!รับผิดชอบ
ดําเนินการจัดทํา
รายละเอียดของ
ตําแหน�งงาน และจัดทํา
เกณฑEการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล 

2.   ผู!บริหารประกาศ
รายละเอียดของ
ตําแหน�งงาน และจัดทํา
เกณฑEการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล 
เพื่อให!เจ!าหน!าท่ี และ
บุคคลภายนอกรับทราบ  

3. ผู!รับผิดชอบ
ดําเนินการเผยแพร�
รายละเอียดของ
ตําแหน�งงาน และจัดทํา
เกณฑEการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล บน
เว็บไซตEหลักของ
หน�วยงาน  

สํานักปลัด รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
มาตรการ  

-รอบ 6 เดือน  

-รอบ 12 เดือน  

 
 

/มาตรการ... 
 
 
 



 
-๔- 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู.รับผิดชอบ การกํากับ
ติดตาม 

มาตรการในการใช.
ท รั พ ย3 สิ น ข อ ง
ราชการ 

- จัดทําคู�มือและ
ระเบียบการใช!
ทรัพยEสินของ
ราชการ 

 

1. ผู!รับผิดชอบ
ดําเนินการจัดทําคู�มือ
และระเบียบการใช!
ทรัพยEสินของราชการ 

2.   ผู!บริหารประกาศ
การจัดทําคู�มือและ
ระเบียบการใช!ทรัพยEสิน
ของราชการเพื่อให!
เจ!าหน!าท่ี และ
บุคคลภายนอกรับทราบ  

3. ผู!รับผิดชอบ
ดําเนินการเผยแพร�
ประกาศการจัดทําคู�มือ
และระเบียบการใช!
ทรัพยEสินของราชการ
บนเว็บไซตEหลักของ
หน�วยงาน  

สํานักปลัด รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
มาตรการ  

-รอบ 6 เดือน  

-รอบ 12 เดือน  

 
 

/มาตการ... 

 

 

 

 

 

 

 



-๕- 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู.รับผิดชอบ การกํากับ
ติดตาม 

มาตรการด.านการ
แก. ไ ขป5ญหาก า ร
ทุจริต 

- สร!างวัฒนธรรม
องคEกรในการทํางาน
เพ่ือประโยชนEของ
ส�วนรวม พร!อมให!มี
จิตสาธารณะและ
พร!อมให!บริการ
ประชาชน 

- เป̂ดให!ประชาชนมี
ส�วนร�วมในการแสดง
ความคิดเห็นและ
ติดตามตรวจสอบ
การทํางานของ
หน�วยงาน ผ�านทาง
เว็บไซตEของ
หน�วยงาน 

- พัฒนาเว็บไซตEของ
หน�วยงานให!มีความ
ทันสมัย ให!
ประชาชนเข!าถึง
ข!อมูลได!ง�าย รวมท้ัง
พัฒนาทักษะของ
ผู!ดูแลระบบด!วย 

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

2.   ผู!บริหารประกาศ
ให!พนักงานเจ!าหน!าที่
ทราบ และถือปฏิบัติโดย
พร!อมเพรียงกัน  

3. ผู!รับผิดชอบ
ดําเนินการเผยแพร�ลง
บนเว็บไซตEหลักของ
หน�วยงาน  

สํานักปลัด รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
มาตรการ  

-รอบ 6 เดือน  

-รอบ 12 เดือน  

 
/บดันี �... 

 

 

 

 

 



-๖- 

บัดน้ี สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลส�องดาว อําเภอส�องดาว จังหวัดสกลนคร ได!ดําเนินการตาม 

มาตรการ ส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน�วยงานงาน ของสํานักงานเทศบาลตําบลส�องดาว เรียบร!อย

แล!ว รายละเอียดมีดังน้ี 

มาตรการ รายละเอียดการ
ดําเนินงาน 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ 

ผลผลิต ผลลัพธ3 

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

- ดําเนินการสํารวจ
และปรับปรุงข!อมูล
เก่ียวกับข้ันตอน 
ระยะเวลาและ
ผู!รับผิดชอบในการ
ให!บริการ ของแต�ทุก
ฝcาย 
-ให!แต�ละงานจัดทํา
คู�มือการปฏิบัติงานที่
ได!ปรับปรุงแล!ว และส�ง
ให!กับสํานัก
ปลัดเทศบาล 
-สํานักปลัดเทศบาล
รวบรวมคู�มือการ
ปฏิบัติงาน พร!อม
ประกาศเผยแพร�ให!
ประชาชนทราบ 
โดยท่ัวกัน  
-สํานักปลัดเทศบาล    
ลงเผยแพร�คู�มือการ
ปฏิบัติงานลงบน
เว็บไซตEหลักของ
หน�วยงาน 
 

เดือนมีนาคม 
256๔ 

คู�มือการ
ปฏิบัติงาน 

- ผู!รับบริการได!
ทราบถึงข้ันตอน 
ระยะเวลา 
ผู!รับผิดชอบในแต�
ละงาน 

-เจ!าหน!าท่ี
ผู!ปฏิบัติงาน 
รวมถึง
ผู!บังคับบัญชา ได!
ปฏิบัติตามคู�มือ
การปฏิบัติงาน
อย�างเคร�งครัด 

 

 

/มาตรการ... 

 

 

 



 

-๗- 

 

มาตรการ รายละเอียดการ
ดําเนินงาน 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ 

ผลผลิต ผลลัพธ3 

ม า ต ร ก า ร
เผยแพร�ข.อมูล
ก า ร เ บิ ก จ� า ย
และการใช.จ�าย
งบประมาณ 

 

- กองคลังจัดทํา
ประกาศการเผยแพร�
ข!อมูลการเบิกจ�ายและ
การใช!จ�ายงบประมาณ
รายไตรมาส 
และการใช!จ�าย
งบประมาณประจําปV 
-เผยแพร�ประกาศการ
เผยแพร�ข!อมูลการ
เบิกจ�ายและการใช!จ�าย
งบประมาณรายไตร
มาสและการใช!จ�าย
งบประมาณประจําปV 
ลงบนเว็บไซตEหลักของ
หน�วยงาน 

เดือนมกราคม 
256๔ 

ประกาศการ
เผยแพร�ข!อมูล
การเบิกจ�าย
และการใช!
จ�าย
งบประมาณ
รายไตรมาส 
และการใช!
จ�าย
งบประมาณ
ประจําปV ลง
บนเว็บไซตE
หลักของ
หน�วยงาน 

 

ประชาชนท่ัวไปได!
ทราบข!อมูลการ
เบิกจ�ายและการ
ใช!จ�ายงบประมาณ
รายไตรมาส 
และการใช!จ�าย
งบประมาณ
ประจําปV ผ�านทาง
เว็บไซตEหลักของ
หน�วยงาน 
 

 

 

 

/มาตรการ... 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๘- 

 

มาตรการ รายละเอียดการ
ดําเนินงาน 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ 

ผลผลิต ผลลัพธ3 

มาตรการด.าน
การบริหารงาน
บุคคล 

 

- งานการเจ!าหน!าที่
ดําเนินการจัดทํา
รายละเอียดของ
ตําแหน�งงาน และ
จัดทํา 
เกณฑEการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล 
-ผู!บริหารประกาศ
รายละเอียดของ
ตําแหน�งงาน และ
จัดทําเกณฑEการ
ประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล 
เพ่ือให!เจ!าหน!าที่ และ
บุคคลภายนอก
รับทราบ 
-ผู!รับผิดชอบ
ดําเนินการเผยแพร�
รายละเอียดของ
ตําแหน�งงาน และ
จัดทําเกณฑEการ 
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล    
บนเว็บไซตEหลักของ
หน�วยงาน 
 

เดือนมีนาคม 
256๔ 

-รายละเอียด
ตําแหน�งงาน  
-เกณฑEการ
ประเมินผล
การ
ปฏิบัติงาน
ของพนักงาน
เทศบาล 

 

เจ!าหน!าท่ีและ
ประชาชนท่ัวไปได!
ทราบรายละเอียด
ตําแหน�งงาน  
และเกณฑEการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล 
 ผ�านทางเว็บไซตE
หลักของ
หน�วยงาน 
 

 

 

/มาตรการ... 

 



-๙- 

 

มาตรการ รายละเอียดการ
ดําเนินงาน 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ 

ผลผลิต ผลลัพธ3 

ม า ต ร ก า ร ใ น
ก า ร ใ ช.
ท รัพย3 สินของ
ราชการ 

 

-ผู!รับผิดชอบ
ดําเนินการจัดทําคู�มือ
และระเบียบการใช!
ทรัพยEสินของราชการ 
-ผู!บริหารประกาศการ
จัดทําคู�มือและระเบียบ
การใช!ทรัพยEสินของ
ราชการเพื่อให!
เจ!าหน!าที่ และ
บุคคลภายนอก
รับทราบ  
-. ผู!รับผิดชอบ
ดําเนินการเผยแพร�
ประกาศการจัดทําคู�มือ
และระเบียบการใช!
ทรัพยEสินของราชการ
บนเว็บไซตEหลักของ
หน�วยงาน 
 
 
 

เดือนมกนาคม 
256๔ 

คู�มือและ
ระเบียบการ
ใช!ทรัพยEสิน
ของราชการ 

 

เจ!าหน!าท่ีและ
ประชาชนท่ัวไปได!
ทราบคู�มือและ
ระเบียบการใช!
ทรัพยEสินของ
ราชการ ผ�านทาง
เว็บไซตEหลักของ
หน�วยงาน 
 

 

 

/มาตรการ... 

 

 

 

 

 




