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เทศบาลต าบลภูวง 

อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
 



รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของเทศบาลต าบลภูวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตามท่ีได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลภูวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้ก าหนด
มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่อยงานของเทศบาลต าบลภูวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้มีการขับเคล่ือนมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 

1.มาตรการป้องกัน 
ก ากับดูแลติดตาม
การใช้อ านาจอย่าง
ต่อเนื่องหรือ
มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ 

-เปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามี
ส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร 

1. จัดท ามาตรการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารทุกระดับ ให้
ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ ก ากับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบข้อบังคับมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด 

2. ก าหนดจรรยาบรรณ บทบาทหน้าท่ีของบุคลากรทุกระดับ ให้
ครอบคลุมถึงการปฏิบั ติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ 
มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
โดยยึดหลักความถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรม 

 

 

 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

จัดท ามาตรการ
การส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ภายใน
หน่วยงานอย่าง
เป็นรูปธรรม 

-ควรมีการอบรม
ให้ความรู้เรื่อง
จริยธรรม หรือ
การใช้อ านาจ
ของผู้บริหาร 



มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 

2. จัดท ามาตรฐาน
ในการให้บริการผู้มา
ติดต่อราชการ 

- เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามี
บทบาทในการในการ
ปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการให้ดีขึน้ 

1.ก าหนดให้จัดท าคู่มือ หรือมาตรฐาน การปฏิบัติงานของบุคลากร ท้ัง
ในภาพรวม และในระดับกระบวนงานท่ีส าคัญ รวมถึงคู่มือหรือ
มาตรฐานในการให้บริการท่ีส าคัญ  เพื่ อลดการใช้ ดุลพินิ จของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

2.ก าหนดให้บุคลากรรายงานการด าเนินงานปฏิบัติงานท่ีไม่เป็นตาม
กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับมาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และ
ขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้องต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพื่อให้ เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบด าเนินการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์เหตุการณ์ และเสนอ
แนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหารท่ีรับผิดชอบ 

3.ก าหนดให้มีการตรวจสอบ และรายงาน การด าเนินงานของ
หน่วยงานตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการ
ปฏิบัติงาน และขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้อง การควบคุมข้อบกพร่องในการ
ปฏิบั ติงาน การปฏิบัติงานท่ีไม่ เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

จัดท ามาตรการ
การส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ภายใน
หน่วยงาน 

-ควรมีการอบรม
ให้ความรู้เรื่อง
มาตรฐานการ
ให้บริการ 

- น า
ข้อเสนอแนะ
ของประชาชน
มาใช้ในการ
ปรับปรุงระบบ
การท างานและ
การส่ือสารเพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชน 

 



มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 

3.การเปิดเผยข้อมูล 

ท่ีส าคัญและ
หลากหลาย 

- การป้องกันการ
ทุจริตโดยน าข้อมูลท่ี
เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตเผยแพร่ให้
ประชาชนในพื้นท่ี
ทราบ ผ่านช่องทาง
ส่ือประชาสัมพันธ์
อื่นๆ 

1. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานประเมิน ITA 

2. คณะท างานจ าท าและเผยแพร่ข้อมูลท่ีประชาชนควรทราบ ให้ครบ
ถ้วยทุกประเด็นการประเมินทางเว็บไซด์ของเทศบาล 

3. ติดตามประเมินผล 

 

 

 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

1. จัดท าค าส่ัง
แต่งต้ัง
คณะท างาน
ประเมนิ ITA 

2. คณะท างานจ า
ท าและเผยแพร่
ข้อมูลท่ีประชาชน
ควรทราบ  

3. ติดตาม
ประเมินผล 

 

-ควรน าผลการ
ประเมิน ITA มา
ใช้ในการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
ด าเนินงานของ
เทศบาล 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 

 

 

 



 


