
 

รายงานสรุปการประชุมผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของเทศบาลตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองกาฬสนิธุ์  จังหวัดกาฬสนิธุ ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2565   
ณ หอประชุมการบริหารจัดการที่ดี  เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาสนิธุ์ จังหวัดกาฬสนิธุ ์

เวลา 10.00 น. 
ตามที่ได้ดำเนินการวอเคราะห์ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโพนทอง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และได้ดำเนินมาตรการ/แนวทางแก้ไขในการส่างเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยได้มีการขับเคลื่อนและระดมสรรพกำลังตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในคร้ังท่ี  1 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2565  เวลา 09.30 น.  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังต่อไปนี้ 
 

มาตรการ วิธีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับดูแล ระยะเวลา ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1. การคดิฐาน
ความการ
แยกแยะ
ประโยชน์
ส่วนตัวและ
ประโยชน์
ส่วนรวม 

1.เสริมสร้างฐานคดิแยกแยะ
ประโยชนส์่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวมในรูปแบบการจดั
อบรม/จดัทำเอกสาร
ประกอบการประชุมและการ
ประชาสมัพันธ์ในการเข้าร่วม
ประชุม 

2. กำหนดแนวทางการปฏิบัติใน
การเตรียมสถานท่ีประชุม ณ 
หอประชุมการบริหารจัดการที่ดี 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

หัวหน้าสำนัก
ปลัดเทศบาล 

ม.ค.- มี.ค.
65 

1. บันทึกข้อความ
แจง้ให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมได้ทราบวัน
และเวลาสถานที่
ประชุม 

2. จัดอบรมเพื่อให้
ผู้รับผิดชอบงานตาม
คำสั่งที่ 72/2565 
ลว 9 ก.พ.65 

3.จัดประชุมชี้แจง
แนวทางปฏิบัติโดยใช้
หอประชุมการ
บริหารจดัการทีด่ี
เทศบาลตำบลโพน
ทอง ในวันที่ 22 
ก.พ.65 โดยมี
บุคลากรเข้าร่วม
ประชุมครบทุกคน 

ปี 2566 ควรมีการใช้
ระบบนำเสนอ 
Powerpoint  เพื่อมี
ความชัดเจนยิ่งขึน้ 

2.การระดม
สรรพกำลังใน
การพัฒนางาน 

1.แก้ไขปญัหาในด้านการให้ลง
ข้อมูลทำให้คะแนน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

หัวหน้าสำนัก
ปลัดเทศบาล 

ปี 2564 1. ในปี 2564 ผล
การประเมินในข้อ  
017 ผลการประเมิน
ได้ระดับ 0 คะแนน 
และ ข้อ o27  ผล
การประเมิน ไดร้ะดับ 
0 คะแนน จึงได้
แก้ไขเพิ่มข้อมลูในปี 
2565  

มีการปรับปรุงคะแนน
และเนื้อหาให้ชัดเจน
เพิ่มขึน้มีการปรับปรุง
การทำงานให้ม ี

ประสิทธิฺภาพเพิ่มขึ้นกว่า
ปี 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-2- 
มาตรการ วิธีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับดูแล ระยะเวลา ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

3. เพิ่มข้อมลูใน
การลงในระบบ
ให้มี
ประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น 

1.มีการจัดซื้อจดัจ้างเครื่องที่ 
ปริ้นและเครื่องสแกนใหม้ีความ
ทันสมัยและรวดเร็วในการลง
ข้อมูลในระบบ 

 

- สำนัก
ปลัดเทศบาล 

- กองคลัง 

- กองช่าง 

- กอง
การศึกษา 

- กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

- หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

ผู้อำนวยการกอง
ทุกกอง 

เม.ย.65 ทุกกองมีการลง
ข้อมูลในระบบและมี
ความรวดเร็วมากกว่า
ที่ปีที่ผ่านมา 

ในแต่ละกอง 
ผู้ปฏิบัติงานให้ความ
ร่วมมือในการนำส่ง
เอกสารช้ามาก จึงไม่
สามารถนำข้อมูลลงใน
ระบบได้ไม่ต่อเนื่อง
เท่าทีค่วร 

4.การให้ความ
ร่วมมือในการ
ประสานงาน 

1.ช่วยในการแก้ไขปญัหาในด้าน
การใหล้งข้อมูลทำให้คะแนนทำ
ให้มีคะแนนเพิ่มขึ้น 

- สำนัก
ปลัดเทศบาล 

- กองคลัง 

- กองช่าง 

- กอง
การศึกษา 

- กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

- หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

ผู้อำนวยการกอง
ทุกกอง 

ปี 2564 1. ผู้ดำเนินการลง
ข้อมูลในแต่งละกอง
จะลงข้อมูลให้ใน
ระบบเพื่อจะไดด้ึง
ระบบไปลงได้อย่าง
รวดเร็วและกระชับ
เวลา 

 

บางกองผู้กำกับดูแลไม่
ค่อยสนใจกำกับดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา
เท่าที่ควร ไม่ใส่ใจการ
หัวข้อของตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานสรุปการประชุมผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของเทศบาลตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองกาฬสนิธุ์  จังหวัดกาฬสนิธุ ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เมื่อวันที่  21  เมษายน  2565   
ณ หอประชุมการบริหารจัดการที่ดี  เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาสนิธุ์ จังหวัดกาฬสนิธุ ์

เวลา 10.00 น. 
ตามที่ได้ดำเนินการวอเคราะห์ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโพนทอง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และได้ดำเนินมาตรการ/แนวทางแก้ไขในการส่างเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยได้มีการขับเคลื่อนและระดมสรรพกำลังตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในคร้ังท่ี  2  ในวันที่  21  เมษายน  2565   เวลา 10.00 น.  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังต่อไปนี้ 
 

มาตรการ วิธีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับดูแล ระยะเวลา ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1. การคดิฐาน
ความการ
แยกแยะ
ประโยชน์
ส่วนตัวและ
ประโยชน์
ส่วนรวม 

1.เสริมสร้างฐานคดิแยกแยะ
ประโยชนส์่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวมในรูปแบบการจดั
อบรม/จดัทำเอกสาร
ประกอบการประชุมและการ
ประชาสมัพันธ์ในการเข้าร่วม
ประชุม 

2. กำหนดแนวทางการปฏิบัติใน
การเตรียมสถานท่ีประชุม ณ 
หอประชุมการบริหารจัดการที่ดี 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

หัวหน้าสำนัก
ปลัดเทศบาล 

ม.ค.- ม.ีค.
65 

1. บันทึกข้อความแจ้ง
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้
ทราบวันและเวลา
สถานที่ประชุม  
ในครั้งท่ี 2 

2. จัดอบรมเพื่อให้
ผู้รับผิดชอบงานตาม
คำสั่งที่ 72/2565 ลว 
9 ก.พ.65 

3.จัดประชุมชี้แจง
แนวทางปฏิบัติโดยใช้
หอประชุมการบริหาร
จัดการที่ดเีทศบาล
ตำบลโพนทอง ในวันที่ 
22 ก.พ.65 โดยมี
บุคลากรเข้าร่วมประชุม
ครบทุกคน 

ผู้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ
ตามคำสั่ง 72/2565 
ลว 9 ก.พ.65 

ไม่ค่อยให้ความร่วมมือใน
การเข้าร่วมประชุมใน
หัวข้อท่ีตนเองรับผิดชอบ 

 

2.การระดม
สรรพกำลังใน
การพัฒนางาน 

1.แก้ไขปญัหาในด้านการลงข้อ
มมูลในบางด้าน 

กองคลัง/
กองการ
คึกษา 

 

ผู้อำนวยการ
กองคลัง/ผู้
อำนวยกอง
การศึกษา 

เม.ย.65 1. ในการให้ข้อมูลของ
กองคลังและกอง
การศึกษาดำเนินการ
ตามระยะเวลาไม่ตรง
ตามแผน  

มีการส่งข้อมลูล่าช้ามี
การนัดวันในการส่ง
ข้อมูลภายในวันท่ี 22 
เมษายน 2565 ซึ่งทำ
ให้การลงระบบและ
ข้อมูลมีความล่าช้า
ออกไปอีกเนื่องจากวันที่ 
30 เม.ย.65 เป็นวัน
สุดท้ายในการปดิระบบ
หากส่งช้าอาจลงข้อมูลไม่
ทันตามห้วงระยะเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

-2- 
มาตรการ วิธีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับดูแล ระยะเวลา ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

3. เพิ่มข้อมลูใน
การลงในระบบ
ใหป้ระสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้น 

1.มีการดำเนินการจัดทำเอกสาร
นำส่งให้ผู้ลงข้อมลูในระบบอยา่ง
ต่อเนื่อง 

 

กองคลัง/
กอง
การศึกษา 

ผู้อำนวยการกอง
คลัง/ผู้อำนวยการ
การศึกษา 

เม.ย.65 กองคลังมีการนำส่ง
เอกสารในบางส่วน 

กองการศึกษา นำส่ง
เอกสารบางส่วน 

- กองคลังในด้านการเงิน
การบัญชีตลอดจนงาน
ด้านพัสดุ ผู้กำกับดูแล
ต้องมีความรอบรู้และ
ติดตามผลการดำเนินงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มี
ความระมัดระวังในการ
นำส่งเอกสารให้ตรงห้วง
ระยะเวลาการลงข้อมลู
เนื่องจากมีความล่าช้า
อาจทำให้ข้อมูลไม่มีใน
การลงระบบได ้

- กองการศึกษามีข้อมูล
จำนวนของเด็กและการ
ออกติดามเยีย่มบ้านไม่มี
แสดงในระบบเว็ปไซต ์

4.การให้ความ
ร่วมมือในการ
ประสานงาน 

1.ช่วยในการแก้ไขปญัหาในด้าน
การใหล้งข้อมูลทำให้คะแนนทำ
ให้มีคะแนนเพิ่มขึ้น 

/สำนัก
ปลัดเทศบาล
กองคลัง/
กอง
การศึกษา/
หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

ผู้อำนวยการกอง/
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

ปี 2565 1. ผู้ดำเนินการลง
ข้อมูลในแต่งละกอง
จะลงข้อมูลให้ใน
ระบบเพื่อจะไดด้ึง
ระบบไปลงได้อย่าง
รวดเร็วและกระชับ
เวลา 

 

การกำกับดูแลไม่
ครอบคลมุทั้งหมด
เนื่องจากการ
ประสานงานยังไม่มคีวาม
เข้าใจในหัวข้อและเนื้อ
งานเพราะบางข้อต้อง
เพิ่มรายละเอียดให้
ชัดเจนมากกว่าปีท่ีผา่น
มาจึงต้องแก้ไขเพือ่ให้
ขับเคลื่อนไปได้ การให้
ความร่วมมือไมเ่ป็นไป
ตามที่คาดหวังไว้
เท่าที่ควร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


