
 
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูม ิ จังหวัดสกลนคร 

 
  เทศบาลต าบลปลาโหล อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส่ของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2564 ที่มาผ่าน ประกอบด้วย 
ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่
แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่า มีประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ได้แก่ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต จึงมีแนวทางการพัฒนาดังนี้  

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

การใช้อ านาจ 
1. การมอบหมาย
งานตามต าแหน่ง
หน้าที่จาก
ผู้บังคับบัญชาอย่าง
เป็นธรรม 

1. จัดท าค าสั่งแบ่งงานที่มีความ
ชัดเจน เป็นธรรม โดยมอบหมายงาน
ให้สอดคล้องกับต าแหน่งหน้าที่ 
โครงสร้าง สายการบังคับบัญชา 
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ 
และทักษะต่างๆ ที่จ าเป็น ไม่เลือกที่
รักมักที่ชัง ไม่มีอคติ 
2. จัดประชุมชี้แจงและท าความเข้าใจ
รายละเอียดของงานที่มอบหมาย โดย
ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
ขอบเขตงาน ก าหนดระยะเวลา 
รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ผู้รับมอบหมายงานเข้าใจและเปิด
โอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น หาข้อตกลงร่วมกัน  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ม.ค. – มี.ค. 
65 

รายงานผล
ด าเนินการในประชุม
องค์กรประจ าเดือน
เมษายน 2565 

2. การประเมินผล
การปฏิบัติงานตาม
ระดับคุณภาพของ
ผลงานอย่างถูกต้อง 

1. ก าหนดเกณฑ์การประเมินบุคลากร
ตามผลการปฏิบัติงานและความ
รับผิดชอบให้สอดคล้องกับคุณภาพ
ของผลงาน 
2. เผยแพร่เกณฑ์การประเมิน
บุคลากร และผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทราบ 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เม.ย. 65 รายงานผลการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

การปรับปรุงระบบการท างาน 
1. การปรับปรุงการ
ให้บริการให้ดีขึ้น 

1. จัดให้มีการอ านวยความสะดวกใน
การบริหารประชาชนหรือผู้มาติดต่อ 
2. จัดท าระบบบริการเชิงรุก จัดชุด
บริการเคลื่อนที่ให้บริการนอกสถานที่ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เม.ย. 65 - การจัดสถานที่
ท างาน 
- ผลการจัดเก็บภาษี 
- รายงานการ
ให้บริการด้าน
สาธารณสุข 

2. การปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอน
การให้บริการให้ดี
ขึ้น 

1. จัดท าแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบ
แต่ละข้ันตอนและช่องทางการติดต่อ 
2. จัดท าแบบค าร้องพร้อมทั้งตัวอย่าง
การกรอกข้อมูล/เจ้าหน้าที่ผู้ให้
ค าแนะน า 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองสาธารสุข
และสิ่งแวดล้อม 
กองสวัสดิการ
สังคม 

ก.พ. 65 - การจัดสถานที่
ท างาน 
 

การป้องกันการทุจริต 
1. การด าเนินการ
เพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

1. การแสดงเจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 
2. การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เม.ย. 65 - การแสดงเจตจ านง 
การก าหนดมาตรการ 
หลักเกณฑ์ และ
นโยบาย ต่างๆ 

2. การจัดท าแผน
ป้องกันการทุจริต 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 
2. การติดตามและการรายงานผล
ด าเนินการป้องกันการทุจริต 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เม.ย. 65 - ผลการติดตาม
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



   
บัดนี้ เทศบาลต าบลปลาโหล อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสภายในหน่วยงาน ของเทศบาลต าบลปลาโหล เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดมีดังนี้  
 

มาตรการ วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

การใช้อ านาจ  
1. การ
มอบหมายงาน
ตามต าแหน่ง
หน้าที่จาก
ผู้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม 

1. จัดท าค าสั่งแบ่งงานที่
มีความชัดเจน เป็นธรรม 
โดยมอบหมายงานให้
สอดคล้องกับต าแหน่ง
หน้าที่ โครงสร้าง สาย
การบังคับบัญชา 
ประสบการณ์ ความรู้ 
ความสามารถ และ
ทักษะต่างๆ ที่จ าเป็น ไม่
เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่มี
อคติ 
2. จัดประชุมชี้แจงและ
ท าความเข้าใจ
รายละเอียดของงานที่
มอบหมาย โดยก าหนด
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
ขอบเขตงาน ก าหนด
ระยะเวลา รายละเอียด
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้
ผู้รับมอบหมายงานเข้าใจ  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ม.ค. – มี.ค. 
65 

1. จัดท าค าสั่งแบ่ง
งานตามหลักเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. จัดการประชุม
ชี้แจงและท าความ
เข้าใจรายละเอียดขอ
งานที่มอบหมาย 

- ควรจัดค าสั่ง
แบ่งงานให้เป็น
ปัจจุบันเพื่อใช้
เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
- ควรเปิด
โอกาสให้มีการ
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
หาข้อตกลง
ร่วมกัน 

2. การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ระดับคุณภาพ
ของผลงาน
อย่างถูกต้อง 

1. ก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินบุคลากรตามผล
การปฏิบัติงานและความ
รับผิดชอบให้สอดคล้อง
กับคุณภาพของผลงาน 
2. เผยแพร่เกณฑ์การ
ประเมินบุคลากร และ
ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
ทราบ 
 
 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เม.ย. 65 1. ผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์
ก าหนด 
 
 
2. มีการแจ้งเวียนผล
การประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

- ผลการ
ปฏิบัติงานควร
สอดคล้องกับ
คุณภาพของ
ผลงาน 



มาตรการ วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

การปรับปรุงระบบการท างาน  
1. การ
ปรับปรุงการ
ให้บริการให้ดี
ขึ้น 

1. จัดให้มีการอ านวย
ความสะดวกในการ
บริหารประชาชนหรือผู้
มาติดต่อ 
 
2. จัดท าระบบบริการ
เชิงรุก จัดชุดบริการ
เคลื่อนที่ให้บริการนอก
สถานที่ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
กองคลัง 
 
 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เม.ย. 65 1.1 มีเก้าอ้ีรับรองผู้
มาติดต่อราชการหรือ
รับบริการ 
1.2 มีป้าย/สัญลักษณ์
บอกทิศทาง 
2.1 การจัดเก็บภาษี
ได้ครบถ้วนตาม
ก าหนด 
2.2 ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ได้รับการบริหาร
ด้านสาธารณสุขทั่วถึง 

- ควรเปิด
โอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ เข้าไป
มีส่วนร่วมใน
การปรับปรุง
พัฒนาการ
ให้บริการของ
หน่วยงาน 

2. การ
ปรับปรุงวิธีการ
และข้ันตอน
การให้บริการ
ให้ดีขึ้น 

1. จัดท าแผนผังก าหนด
ผู้รับผิดชอบแต่ละ
ขั้นตอนและช่องทางการ
ติดต่อ 
2. จัดท าแบบค าร้อง
พร้อมทั้งตัวอย่างการ
กรอกข้อมูล/เจ้าหน้าที่
ผู้ให้ค าแนะน า 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองสาธารสุข
และสิ่งแวดล้อม 
กองสวัสดิการ
สังคม 

ก.พ. 65 1. มีแผนผังก าหนด
ผู้รับผิดชอบแต่ละ
ขั้นตอนและช่องทาง
การติดต่อ 
2. มีแบบค าร้องพร้อม
ทั้งตัวอย่างการกรอก
ข้อมูล/เจ้าหน้าที่ผู้ให้
ค าแนะน า 

 

การป้องกันการทุจริต  
1. การ
ด าเนินการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

1. การแสดงเจตจ านง
สุจริตของผู้บริหาร และ
การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เม.ย. 65 1.1 ประกาศ
เจตจ านงสุจริตของ
นายกเทศมนตรีต าบล
ปลาโหล 
1.2 ประกาศ
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
1.3 ประกาศ
เจตจ านงการ
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและโปร่งใส 
1.4 ประกาศนโยบาย
ไม่รับของขวัญ (No 
Gift Policy) 

- ควรก าหนด
มาตรการและ
ด าเนินการ
ส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ภายใน
หน่วยงาน อย่าง
ต่อเนื่อง 



มาตรการ วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

2. การประเมินความ
เสี่ยงเพ่ือป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
3. การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม 

2.1 ด าเนินการ
บริหารจัดการความ
เสี่ยงเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 
3.1 จัดท าหลักเกณฑ์
มาตรการ และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการข้อร้องเรียน 
กรณีเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ 
3.2 ต่อต้านการรับ
สินบน เพ่ือป้องกัน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
3.3 ปฏิบัติงานเพื่อ
ยกระดับผลการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
3.4 บุคลากรของ
หน่วยงาน ประเมินให้
คะแนนการ
บริหารงานภายในและ
การให้บริการแก่
ประชาชน 

2. การจัดท า
แผนป้องกัน
การทุจริต 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต 
2. การติดตามและการ
รายงานผลด าเนินการ
ป้องกันการทุจริต 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เม.ย. 65 1. มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 
2. มีการติดตามและ
การรายงานผล
ด าเนินการป้องกันการ
ทุจริต 

- กิจกรรม/
โครงการ ตาม
แผนฯ ควรมี
ความยืดหยุ่น 
เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินงานตาม
แผนได้อย่าง
ครบถ้วน 

 
 

ลงชื่อ………………………………………..ผู้จัดท า 
 (นางรุ่งทิวา  ไชยจันทร์) 

ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 


