
รายงานผลการด าเนนิการ 
ตามมาตรการส่งเสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5  

(ตุลาคม 2564 - มนีาคม 2565) 
ของเทศบาลต าบลภผูาแดง อ าเภอหนองววัซอ จังหวัดอุดรธานี 

 
  เทศบาลต าบลภูผาแดง อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖4 ท่ีมาผ่าน ประกอบด้วย จุดแข็งและจุดท่ีต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์
ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการขับเคล่ือนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ซึ่งจากการวิเคราะห์ สามารถสรุปได้ว่า ตัวช้ีวัดท้ัง 10 ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 75 ซึ่งหน่วยงานต้องรักษามาตรฐานนี้ไว้ แต่จากผลคะแนนพบว่า ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
มีค่าคะแนนน้อยท่ีสุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือ การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีควรต้องยึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอน และระยะเวลาท่ีก าหนด มีความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มีใจรักบริการ ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ใดจากผู้รับบริการ ค านึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก เทศบาลต าบลหนองวัวซอจึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการ ดังต่อไปนี้ 
 

มาตรการ 
แนวทาง 

การปฏิบัติ 
ขั้นตอน/วิธีการ 

ปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

มาตรการ
ตรวจสอบ 
การใช้ดุลพินิจ 

- จัดท ามาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ 
- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
หรือหลักเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  
- ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารทุกระดับให้
ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ
ก ากับดูแลติดตามการ
ปฏิบัติงานและการใช้ดุลพินิจ
ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ 
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน คู่มือ
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
ผู้ปฏิบัติงานและก าหนดระบบ 
แนวทางป้องกัน 
- วิเคราะห์และบริหารความ
เสี่ยงเก่ียวกับการใช้ดุลพินิจ
ของผู้ปฏิบัติงานและก าหนด
ระบบแนวทางป้องกัน 

๑. ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการจัดท า 
มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ  
๒. ผู้บริหารประกาศ
หลักเกณฑ์หรือมาตรการ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีและ 
บุคคลภายนอกรับทราบ 
๓. ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการเผยแพร่ 
มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจบนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

ส านักปลัด รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ 
- รอบ ๖ เดือน 
- รอบ ๑๒ เดือน 

 

 

 



มาตรการ 
แนวทาง 

การปฏิบัติ 
ขั้นตอน/วิธีการ 

ปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

มาตรการ
ป้องกันการ 
รับสินบน 

- จัดท ามาตรการป้องกันการ
รับสินบน 
- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
หรือหลักเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  
- ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารทุกระดับให้
ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ
ก ากับดูแลติดตามการ
ปฏิบัติงานและการป้องกันการ
รับสินบนของผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน คู่มือ
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
ผู้ปฏิบัติงานและก าหนดระบบ 
แนวทางป้องกัน 
- วิเคราะห์และบริหารความ
เสี่ยงเก่ียวกับการป้องกันการ
รับสินบนของผู้ปฏิบัติงานและ
ก าหนดระบบแนวทางป้องกัน 

๑. ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการจัดท า 
มาตรการป้องกันการรับ
สินบน 
๒. ผู้บริหารประกาศ
หลักเกณฑ์หรือมาตรการ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีและ 
บุคคลภายนอกรับทราบ 
๓. ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการเผยแพร่ 
มาตรการป้องกันการรับ
สินบนบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

ส านักปลัด รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ 
- รอบ ๖ เดือน 
- รอบ ๑๒ เดือน 

มาตรการ 
การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
ในการรักษา
ประโยชน์
สาธารณะ 
ของเทศบาล
ต าบลภูผาแดง 

- จัดท ามาตรการการสร้าง
จิตส านึกและความตระหนักใน
การรักษาประโยชน์สาธารณะ 
ของเทศบาลต าบลภูผาแดง 
- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
หรือหลักเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  
- ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารทุกระดับให้
ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ
ก ากับดูแลติดตามการ
ปฏิบัติงานและการสร้าง
จิตส านึกและความตระหนักใน
การรักษาประโยชน์สาธารณะ 
ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ 
มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัด ผู้ปฏิบัติงาน
และก าหนดระบบ แนวทาง
ป้องกัน 

๑. ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการจัดท า 
มาตรการการสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ 
ของเทศบาลต าบลภูผา
แดง 
๒. ผู้บริหารประกาศ
หลักเกณฑ์หรือมาตรการ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีและ 
บุคคลภายนอกรับทราบ 
๓. ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการเผยแพร่ 
มาตรการการสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ 
ของเทศบาลต าบลภูผา
แดงบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

ส านักปลัด รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ 
- รอบ ๖ เดือน 
- รอบ ๑๒ เดือน 



มาตรการ 
แนวทาง 

การปฏิบัติ 
ขั้นตอน/วิธีการ 

ปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

มาตรการ 
การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
ในการรักษา
ประโยชน์
สาธารณะ 
ของเทศบาล
ต าบลภูผาแดง 
(ต่อ) 

- วิเคราะห์และบริหารความ
เสี่ยงเก่ียวกับการสร้าง
จิตส านึกและความตระหนักใน
การรักษาประโยชน์สาธารณะ 
ของผู้ปฏิบัติงานและก าหนด
ระบบแนวทางป้องกัน 

   

ประกาศ
กระบวนการ 
ขั้นตอน และวิธี
ปฏิบัติในการ
ให้บริการแก่
ประชาชน 

- จัดท าประกาศกระบวนการ 
ข้ันตอน และวิธีปฏิบัติในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 
- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
หรือหลักเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  
- ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารทุกระดับให้
ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ
ก ากับดูแลติดตามการ
ปฏิบัติงานและกระบวนการ 
ข้ันตอน และวิธีปฏิบัติในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 
ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ 
มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัด ผู้ปฏิบัติงาน
และก าหนดระบบ แนวทาง
ป้องกัน 
- วิเคราะห์และบริหารความ
เสี่ยงเก่ียวกับกระบวนการ 
ข้ันตอน และวิธีปฏิบัติในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 
ของผู้ปฏิบัติงานและก าหนด
ระบบแนวทางป้องกัน 

๑. ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการจัดท า 
กระบวนการ ข้ันตอน และ
วิธีปฏิบัติในการให้บริการ
แก่ประชาชน 
๒. ผู้บริหารประกาศ
หลักเกณฑ์หรือมาตรการ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีและ 
บุคคลภายนอกรับทราบ 
๓. ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการเผยแพร่ 
ประกาศกระบวนการ 
ข้ันตอน และวิธีปฏิบัติใน
การให้บริการแก่
ประชาชนบนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 
 

ส านักปลัด รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ 
- รอบ ๖ เดือน 
- รอบ ๑๒ เดือน 

 
 
 



  บัดนี้ เทศบาลต าบลภูผาแดง อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ได้ด าเนินการตามมาตรการ
ส่ง เสริ ม คุณธร รมและความโปร่ ง ใ สภาย ในหน่ วย งานของ เทศบาลต าบล ภูผ าแดง  ประจ าปี                          
พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้ 
 

มาตรการ รายละเอียดการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ผลผลิต ผลลัพธ ์

มาตรการ 
ตรวจสอบการ
ใช้ ดุลพินิจ 

จัดท ามาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ (เผยแพร่ 
ข้อมูลสู่สาธารณบน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
เมื่อเดือนตุลาคม 2564  

เดือนตุลาคม 
๒๕๖4 

มาตรการ 
ตรวจสอบการ 
ใช้ดุลพินิจ 

การใช้ดุลพินิจของ 
ผู้บังคับบัญชา 
เป็นไปตาม 
กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ 
หลักเกณฑ์ 
มาตรฐาน คู่มือการ 
ปฏิบัติงานอย่าง 
เคร่งครัด 

 

มาตรการ
ป้องกันการ 
รับสินบน 

- จัดท ามาตรการป้องกัน
การรับสินบน 
(เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณ
บนเว็บไซต์หลักของ 
หน่วยงาน เมื่อเดือน
ตุลาคม 2564) 
- เผยแพร่ข้อมูลท่ีถูกต้อง 
รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ 
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

เดือนตุลาคม 
๒๕๖4 

มาตรการ
ป้องกันการ 
รับสินบน 

รายงานผลการ 
ด าเนินงานตาม 
มาตรการป้องกัน
การรับสินบน 
รอบ ๖ เดือน และ
รอบ ๑๒ เดือน 

 

มาตรการ 
การสร้าง
จิตส านึกและ
ความ
ตระหนักใน
การรักษา
ประโยชน์
สาธารณะ 
ของเทศบาล
ต าบลภูผาแดง 

- จัดท ามาตรการ 
การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการ
รักษาประโยชน์สาธารณะ 
ของเทศบาลต าบลภูผา
แดงและประกาศเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการท่ีระเบียบ
กฎหมายก าหนด 
- เผยแพร่ข้อมูลท่ีถูกต้อง 
รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ 
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

เดือนตุลาคม 
๒๕๖4 

มาตรการ 
การสร้าง

จิตส านึกและ
ความตระหนัก
ในการรักษา
ประโยชน์
สาธารณะ 

ของเทศบาล
ต าบลภูผาแดง 

รายงานผลการ 
ด าเนินงานตาม
มาตรการการสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักในการ
รักษาประโยชน์
สาธารณะ 
ของเทศบาลต าบล
ภูผาแดง 
รอบ ๖ เดือน และ
รอบ ๑๒ เดือน 

 

 

 

 



มาตรการ รายละเอียดการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ผลผลิต ผลลัพธ ์

ประกาศ
กระบวนการ 
ขั้นตอน และ
วิธีปฏิบัติใน
การให้บริการ
แก่ประชาชน 

- จัดท าประกาศ
กระบวนการ ข้ันตอน และ
วิธีปฏิบัติในการให้บริการ
แก่ประชาชน (เผยแพร่
ข้อมูลสู่สาธารณบน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
เมื่อเดือนตุลาคม 2564) 
- เผยแพร่ข้อมูลท่ีถูกต้อง 
รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ 
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
- ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อ
สถานการณ์ ประชาชน
ได้รับการอ านวยความ
สะดวก และได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ
และมีการประเมินผลการ
ให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 
 

เดือนตุลาคม 
๒๕๖4 

ประกาศ
กระบวนการ 
ขั้นตอน และ
วิธีปฏิบัติใน

การให้บริการ
แก่ประชาชน 

ประชาชนได้รับการ
อ านวยความ

สะดวก และได้รับ
การตอบสนอง

ความต้องการอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 

 

 
 

      จ่าเอก                          ผู้รายงาน 

         (ยทธยา  ทาสิมมา) 
              นิติกร 
  
       
       จ่าอากาศเอก                      ผู้ตรวจสอบ 
                     (สมยศ  วงศ์ไชย) 
          รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 
                                                      นายกเทศมนตรีต าบลภูผาแดง 

 
 


