
 

รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 
 ตามท่ีได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในประงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยได้มีการด าเนินการขับเคล่ือนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

มาตรการ วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1.การเสริมสร้าง
ความรึความเข้าใจ  
การแก้ไขปัญหา
การทุจริตของ
หน่วยงาน 

จัดประชุมบุคลากร
ภายในหน่วยงานเพ่ือ
รับทราบแผนงานด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงานและ
นโยบายหรือมาตรการ
การป้องกันการทุจจริต
ในหน่วยงาน 

ส านักปลัด ต.ค.64 – มี.ค. 65 บุคลากรได้รับความรู้
ความเข้าใจการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงาน 

ควรเชิญวิทยากรจาก
หน่วยงาน ป.ป.ช.มา
บรรยายให้ความรู้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน 

2. การปรับปรุง
คุณภาพการ
ท างานของ
หน่วยงาน 

1) แต่งต้ังคณะท างาน
ลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในเรื่องที่
ให้บริการประชาชน 

2) จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน คู่มือ
ประชาชน เผยแพร่
บนเว็ปไซด์ของ
หน่วยงาน 

3) ก าหนดข้ันตอน
และวิธีการปฏิบัติงาน
ในเรื่องที่ให้บริการ
ประชาชน 

4) เพ่ิมช่องทางการรับ
ฟังความคิดเห็น
เสนอแนะให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือ
ปรับปรุงการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

5) น าแอปพลิเคชั่น
ต่าง ๆมาอ านวยความ

ส านักปลัด ต.ค.64 – มี.ค. 65 มีการจัดท าคู่มือการ
ท างาน การให้บริการ
ประชาชนได้สะดวก
รวดเร็ว ลดข้ันตอนใน
การปฏิบัติงาน 

งบประมาณในการ
ด าเนินงานมีไม่
เพียงพอในการท าเว็ป
ไซด์ รวมถึงบุคลากร
ทางด้านสารสนเทศน์ 



สะดวกในการบริการ
ให้ประชาชน 

3.การปรับปรุง
การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชน 

1) แต่งต้ัง
คณะท างาน
ปรับปรุงเว็ปไซด์
ของหน่วยงานเพื่อ
เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของ
หน่วยงานท่ีชัดเจน 
2) แต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบการน า
ข้อมูลลงเว็ปไซด์
ของหน่วยงาน 

ส านักปลัด ต.ค.64 – มี.ค. 65 ท าให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงาน ได้รวดเร็ว 
และสะดวกมากข้ึน 

 

4.การส่งเสริม
การป้องกันการ
ทุจริตภายใน
หน่วยงาน 

1) แต่งต้ัง
คณะท างานจัดท า
มาตราการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของ
หน่วยงาน 
2) ประชุม
คณะท างานเพื่อ
จัดท ามาตรการ 
3) มอบหมายให้
กอง/ส านัก 
รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

ส านักปลัด ต.ค.64 – มี.ค. 65 บุคลากรในหน่วยงานมี
ความร่วมมือในการ
ป้องกันการทุจริต  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสใน
การด าเนนิการของหน่วยงานภาครฐั 

ในปีที่ผ่านมา (ปี 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู 
อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น 

 



ค าน า 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and transparency Assessment: ITA) มีเจตนารมณ์เพื่อมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานท่ีมุ่งให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
ท่ี 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
  รายงานฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ในรอบปีท่ี
ผ่านมา (ปี 2564) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นท่ีจะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะใน
การจัดท ามาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 
  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง ทุ่งชมพู หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จ า
สามารถยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) สะท้องถึง
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้หับหน่วยงาน และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับ และค่าคะแนนท่ีสูงขึ้นต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู 
  เมษายน 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency 
Assessment: ITA) ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ได้ถูกก าหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็น
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานท่ีมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้
หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 21 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
   

  เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองทุ่งชมพู จึงได้จัดท ารายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐในปีท่ีผ่านมา (ปี 2564) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน 
ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น  
  

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู 
อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564) 

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองทุ่งชมพู มีค่าคะแนนเท่ากับ 68.02 คะแนน อยู่ในระดับ c มีรายละเอียดดังนี้  

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มี
ข้อเสนอแนะ 

ดังนี้ หน่วยงานต้องมีแผนหรือมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างมีคุณภาพ จัดท ามาตรการในการป้องกันปัญหา
การทุจริตของหน่วยงานให้ชัดเจนและวางแนวทางในการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เฝ้าระวังการทุจริต  รวมถึงให้น า
ข้อเสนอแนะของบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน มาพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงานของท่านให้
ชัดเจน  

2. แบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)การปรับปรุงระบบการท างาน              
มีข้อเสนอแนะดังนี้ หน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว (one 
stop service) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี  

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การป้องกันการทุจริต มีข้อเสนอแนะดังนี้  
ผู้บริหารควรแสดงเจตจ านงหรือค ามั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมมาภิบาลมีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจ าปีให้ชัดเจน  และเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ พร้อมท้ัง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่นเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  



 
 
 

 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
เมื่อพิจารณาพบว่า ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าท่ี ได้คะแนนเท่ากับ 91.76 ซึ่งเป็นคะแนนท่ีสูง

ท่ีสุด รองลงมาคือ ตัวช้ีวัดการใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับ 89.65 และตัวช้ีวัดท่ีได้คะแนนท่ีน้อยท่ีสุดในปี 
พ.ศ. 2564 คือตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจิต ได้คะแนนเท่ากับ 25.00 จากข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า จุดแข็ง
ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น คือ การปฏิบัติหน้าที่ เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อท่ัวไปหรือผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวม
ไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ซึ่งล้วน
ถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงาน
ท้ังในกรณีท่ีแลกกับการปฏิบัติหน้าท่ี และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเส่ียงท่ี
อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต และจุดอ่อน คือ การป้องกันการทุจิต เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3)        
การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การ
ส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่ง ใสในการบริหารงาน
และการด าเนินงานของหน่วยงาน 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 3.1 ประเด็นจุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่า 80) มีดังนี้   
  ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี 
  ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้อ านาจ 
  ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้งบประมาณ 



  ตัวชี้วัดท่ี 4 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  ตัวชี้วัดท่ี 5 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

3.2 ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยที่สุด) 
  ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล  

ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจิต  
4. ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น (ทั้ง 3 เคร่ืองมือ) 
 4.1 การประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564) 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
การใช้อ านาจ การประเมินการรับรู้บุคคลภายใน (IIT) ต่อการใช้

อ านาจของผู้บริหารของตนเอง ในประเด็นท่ี
เกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ การใช้อ านาจส่ังการให้ผู้ใต้บัญชา
เพื่อการบริหารงานบุคคล  

หน่วยงานต้องจัดท าข้อตกลงระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ชัดเจน 
จัดท าหลักเกณฑ์ในการให้บุคลากรไปอบรม 
หรือศึกษาต่ออย่างเป็นธรรม มีหลักเกณฑ์
การประเมินคุณภาพผลงานตามตัวช้ีวัดท่ี
ก าหนดไว้อย่างชัดเจน จัดท าประกาศแนว
ทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหน้าท่ี พร้อม
ท้ังประกาศหลักเกณฑ์และเปิดเผยผลการ
ประเมิน การเล่ือนขั้น การโยกย้ายด้วยความ
เป็นธรรม และท่ัวถึง  

4.2 การประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564) 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ประสิทธิภาพการส่ือสาร ประเมินการรับรู้ของผู้บริหาร/ผู้

มาติดต่อ/ผู้มีส่วนได้เสียของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EIT) 
ต่อประสิทธิภาพการส่ือสารใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวกับการเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ 
ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางท่ี
หลากหลายในการช้ีแจงและตอบ
ค าถาม รวมทั้งช่องทางให้ผู้มา
ติดต่อสามารถแสดงความคิดเห็น
และร้องเรียนการทุจริต  

หน่วยงานต้องจัดท าการเผยแพร่
ข้อมูลในหลากหลายช่องทาง เช่น 
Website ,Instagram , 
Facebook  ฯลฯ ควรมีช่องทาง
ในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น 
สายด่วน หรือช่องทางอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม   

 

 

 

 



4.3 การประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564) 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
การป้องกันการทุจริต ประเมินผลการเผยแพร่ข้อมูลบน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อ
เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนทราบใน 
5 ประเด็น ดังนี้  
1.ข้อมูลพื้นฐาน  
2.การบริหารงาน  
3.การบริหารการเงินงบประมาณ 
4.การบริหารและพัฒนาการ
ทรัพยากรบุคคล  
5.การส่งเสริมความโปร่งใสใน
หน่วยงาน 

ผู้บริหารควรแสดงเจตจ านงหรือค ามั่น
สัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรม
มาภิบาล มีการ จัดท าแผนปฏิบั ติการ
ป้องกันแก้ไขการทุจริตประจ าปีให้ชัดเจน 
และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมท้ัง ให้กลุ่ม
องค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการ
ทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

5. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับ
ติดตาม 

มาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ  

- จัดท ามาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ  
- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
หรือหลักเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  
-ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารทุกระดับ ให้
ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ 
ก ากับดูแล ติดตาม 
การปฏิบัติงาน และการใช้
ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน คู่มือ
การปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด 
- วิเคราะห์และบริหารความ
เส่ียงเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจ
ของผู้ปฏิบัติงานและก าหนด
ระบบ แนวทางป้องกัน 

1. ผู้รับผิดขอบด าเนินการ
จัดท ามาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ  
2.   ผู้บริหารประกาศ
หลักเกณฑ์ หรือมาตรการ 
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี และ
บุคคลภายนอกรับทราบ  
3. ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
เผยแพร่มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน  
 

ส านักปลัด รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน  



มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 

จัดให้มีช่องทางในการบริการ
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ 
ของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของ 
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
ข้อมูลท่ีต้องเปิดเผยต่อ
สาธารณะตามแนวทางท่ี
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
ทางเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน และช่องทางอื่น
ตามความเหมาะสม เพื่อให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบ 
และสืบค้นข้อมูลท่ีครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมัย ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

1. ผู้รับผิดชอบจัดให้มีข้อมูล
เผยแพร่ต่อสาธารณชนบน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ตามแนวทางท่ีส านักงาน 
ป.ป.ช. โดยก าหนดให้มี
ช่องทางท่ีหลากหลายเช่น 
เช่น Website ,Instagram , 
Facebook  ฯลฯ ควรมี
ช่องทางในการแจ้งเบาะแส
การทุจริต เช่น สายด่วน 
หรือช่องทางอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม   
2. ติดตามและตรวจสอบ
สถานะของข้อมูลข่าวสารให้
เป็นปัจจุบัน  

งาน
ประชาสัมพันธ์
กองวิชาการ
และแผนงาน 

รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 3 เดือน  
-รอบ 6 เดือน 
-รอบ 9 เดือน 
-รอบ 12 เดือน 

ประกาศ
เจตจ านงการ
บริหารงานด้วย
ความซ่ือสัตย์
สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและ
โปร่งใส 

ผู้บริหารควรแสดงเจตจ านงหรือ
ค ามั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ
เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มี
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
แก้ไขการทุจริตประจ าปีให้ชัดเจน 

ผู้บริหารประกาศจ านงการ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตอย่างมีคุณธรรมและ
โปร่งใส ประจ าปี 2565  

ส านักปลัด รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน 

 
 

ลงช่ือ………………………………………..ผู้จัดท า 
(นายสุรศักดิ์  ถุงออด) 

                                                              ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
 

 
 


