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เรื่อง   รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
        ประจ าปี  2565  (ตุลาคม  2564 – มีนาคม  2565) 
เรียน    นายกเทศมนตรีต าบลน้ าสวย 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย แบบรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ     จ านวน   1    ชุด 

  เรื่องเดิม 
  ตามที่ เทศบาลต าบลน้ าสวย  อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity  and Assessment  :  ITA) ในปี พ.ศ. 
2564 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะใน
การจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งจากการ
วิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่า มีประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการ
ป้องกนัการทุจริต และมีแนวทางการพัฒนาตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ของเทศบาลต าบลน้ าสวย นั้น 

ข้อเท็จจริง 
  เทศบาลต าบลน้ าสวย  ได้ด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ปี 2565  รอบ  6  เดือน  (ตุลาคม 2564 – มีนาคม  2565) 
เรียบร้อยแล้ว 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
ดังนั้น จึงขอรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

หน่วยงาน  ปี 2565 รอบ 6 เดือน  (ตุลาคม 2564 – มีนาคม  2565)  เพ่ือสามารถน าฐานข้อมูลไป
วิเคราะห์เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity  and Assessment  :  
ITA)  ของเทศบาลต าบลน้ าสวย 

 

(นางสาวเนตรชนก  พันลูกท้าว) 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ความเห็นปลัดเทศบาล 
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ปลัดเทศบาลต าบลน้ าสวย 
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รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

ในปีที่ผ่านมา (ปี 2565) 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

 

เทศบาลต าบลน้ าสวย 
อ าเภอเมืองเลย   

จังหวัดเลย 
 

 



ค าน า 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) มีเจตนารมณ์เพ่ือมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
ที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  

  รายงานฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: ITA) ใน
รอบปีที่ผ่านมา (ปี 2564) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็น
ที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึง
ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดี
ขึ้น 

  ในการนี้ เทศบาลต าบลน้ าสวย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จ าสามารถยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) สะท้องถึงภาพลักษณ์เชิง
บวกให้  บหน่วยงาน และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 
CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับ และค่าคะแนนที่สูงขึ้นต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทศบาลต าบลน้ าสวย 

  มีนาคม  2565 
 

 



 

1. หลักการและเหตุผล 

  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency 
Assessment: ITA) ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ได้ถูกก าหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่า
เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้
หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
   

  เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลต าบลน้ าสวย จึงได้
จัดท ารายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐใน
ปีที่ผ่านมา (ปี 2564) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึง
ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดี
ขึ้น  
  
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลน้ าสวย  อ าเภอเมืองเลย  
จังหวัดเลย (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564) 

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานเทศบาลต าบลน้ าสวย มี
ค่าคะแนนเท่ากับ 65.51 คะแนน อยู่ในระดับ C มีรายละเอียดดังนี้  

1.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม ควรรักษา
มาตรฐานของการด าเนินงานที่ดีไว้ในปีต่อไป  

2.แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  มีข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในปี
ต่อไป คือควรมีการปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติงาน ให้มีกระบวนงานขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น น า
เทคโนโลยีมาใช้ สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ มีการเปิดโอกาสให้ผู้บริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย และให้ความส าคัญกับความโปร่งใส  

3.แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีข้อเสนอแนะ คือ การเผยแพร่ข้อมูลที่
ส าคัญบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ในภาพรวมถือว่า ไม่ ผ่ า น เกณฑ์  โ ดย
หน่วยงานควรท าการศึกษารายละเอียดของแนวทางการจัดท าข้อมูล OIT ให้ละเอียด จัดท าข้อมูลให้ตรงตาม



วัตถุประสงค์ของประเด็นการตรวจ น าเข้า URL ให้ตรงตามหน้าเพจที่มีข้อมูล และควรต้องหมั่นตรวจสอบการ
เข้าดูข้อมูลในเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เมื่อพิจารณาพบว่า ตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติหน้าที่ และตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ได้คะแนนเท่ากับ 100.00 ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงที่สุด รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับ 
99.83 และตัวชี้วัดที่ได้คะแนนที่น้อยที่สุดในปี พ.ศ. 2564 คือตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนน
เท่ากับ 6.25  จากข้อมูลสามารถสรุปได้ว่าจุดแข็งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาล
ต าบลน้ าสวย  อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย คือ การปฏิบัติหน้าที่ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
บุคลากรในหน่วยงานในการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ                    อ    ระยะ วล  
           ย           ร อ    ร   ร             ออย          ย      ย     ล    ร   อ        ว         
          ว    ระ   ว   ว ร อ ร      อ     ว      ล            อ  นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ของบุคลากรอ่ืนใน
หน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่ วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือ
เป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต และจุดอ่อน คือ การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ 
ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ  

(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสดุ  
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการ

ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

 



(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสใน
การบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 3.1 ประเด็นจุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่า 80) มีดังนี้   
  ตัวชี้วัดที่ 1   ร                ไดค้ะแนน  100.00 
  ตัวชี้วัดที่ 2   ร    ร  ย     อ ร    ร ได้คะแนน  100.00 
  ตัวชี้วัดที่ 3   ร      ระ     ได้คะแนน  99.83 
    ว   ว      4   ร            ร   ร   ได้คะแนน  99.50 
    ว   ว      5   ร   อ        ได้คะแนน  97.32 
    ว   ว      6         ร           ได้คะแนน  91.07 
    ว   ว      7  ระ          ร   อ  ร ได้คะแนน  88.84 

  ว   ว      8   ร ร   ร    ร       ได้คะแนน  88.21 
 3.2 ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนน้อยท่ีสุด) 
  ตัวชี้วัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล   ได้คะแนน  38.27 
  ตัวชี้วัดที่  10  การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน    6.25 
4. ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น (ทั้ง 3 เครื่องมือ) 
 4.1 การประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564) 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
           
            

การประเมินการรับรู้บุคคลภายใน (IIT) ว  
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ให้ความส าคัญ กับ
การต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด    ร
ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ      รจัดท า
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงาน  ปัญหาการทุจริตใน
หน่วยงาน ได้รับการแก้ไข    วย       รเ  า
ระวังการทุจริต  รว  อ   ร   ร        ร
ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต  มีการน าผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพื่อ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน   ละหากพบเห็น
แนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน 
สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก  
สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้  มั่นใจว่าจะมี
การด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา  มั่นใจว่าจะ
ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง   

จากผลคะแนนในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับ
ที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานของการ
ด าเนินงานที่ดีไว้ในปีต่อไป  



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

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
การปรับปรุงระบบการท างาน ประเมินการรับรู้ของผู้บริหาร/ผู้มา

ติดต่อ/ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (EIT) ต่อการ
ปรับปรุงระบบการท างาน 
ประเด็นที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน มีการปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดี
ขึ้น หน่วยงาน มีการปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/
การให้บริการดีขึ้น  มีการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/
การให้บริการ ให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานได้ดีข้ึน มีการปรับปรุง
การด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มี
ความโปร่งใส 

ควรมีการปรับปรุงคุณภาพของการ
ปฏิบัติงาน ให้มีกระบวนงาน
ขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น 
น าเทคโนโลยีมาใช้ สร้างความพึง
พอใจให้ผู้รับบริการ มีการเปิด
โอกาสให้ผู้บริการหรือผู้มาติดต่อ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
ด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการด้วย และให้
ความส าคัญกับความโปร่งใส
   

 

4.3 การประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2565) 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
การป้องกันการทุจริต ประเมินผลการเผยแพร่ข้อมูลบน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น 
ดังนี้  

1. ข้อมูลพ้ืนฐาน  
2. การบริหารงาน  
3. การบริหารการเงิน

งบประมาณ 

ผู้บริหารควรแสดงเจตจ านงหรือ
ค ามั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ
เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มี
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
แก้ไขการทุจริตประจ าปีให้ชัดเจน 
และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อม
ทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วน
ร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น 



4. การบริหารและพัฒนาการ
ทรัพยากรบุคคล  

5. การส่งเสริมความโปร่งใส
ในหน่วยงาน 

เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

 



5. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ แนวทางการปฏบิัต ิ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบตั ิ ผู้รบัผิดชอบ การก ากบัตดิตาม ผลการด าเนนิการ ข้อเสนอแนะ 
มาตรก ารตร วจสอบ การ ใช้
ดุลพินิจ  

- จัดท ามาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  
- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน  
-ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารทุกระดับ ให้
ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ ก ากับดูแล ติดตามการ
ปฏิบัติงาน และการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน 
อย่างเคร่งครัด 
- วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้
ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 
และก าหนดระบบ แนวทางป้องกัน 

1. ผู้รับผิดขอบด าเนินการจัดท า
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  
2.   ผู้บริหารประกาศหลักเกณฑ์ 
หรือมาตรการ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี 
และบุคคลภายนอกรับทราบ  
3. ผู้รับผิดชอบด าเนินการเผยแพร่
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  
 

ส านักปลัด รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการ 
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน  

-มีการจัดท าประกาศมาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจเพื่อการป้องกันการทุจริต  ลง
วันท่ี 17 มกราคม 2565 
 
 

-เห็นควรแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติให้แก่
บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบและปฏิบัติ
ตามมาตรการ 
 
 

มาตรการ เผยแพร่ข้ อ มูลต่ อ
สาธารณะ   

จัดให้มีช่องทางในการบริการข้อมูลข่าวสารตาม
มาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อมูลท่ีต้องเปิดเผยต่อ
สาธารณะตามแนวทางท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
ทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และช่องทางอื่นตาม
ความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ 
และสืบค้นข้อมูลท่ีครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย ได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

1. ผู้รับผิดชอบจัดให้มีข้อมูล
เผยแพร่ต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานตามแนวทางท่ี
ส านักงาน ป.ป.ช. โดยก าหนดให้มี
ช่องทางท่ีหลากหลายเช่น เช่น 
Website ,Instagram , Facebook  
ฯลฯ ควรมีช่องทางในการแจ้ง
เบาะแสการทุจริต เช่น สายด่วน 
หรือช่องทางอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม   
2. ติดตามและตรวจสอบสถานะ
ของข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน  

งานประชาสัมพันธ์ รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการ 
-รอบ 3 เดือน  
-รอบ 6 เดือน 
-รอบ 9 เดือน 
-รอบ 12 เดือน 

-มีก า รจัดท า เว็ บ ต์      อ หน่วยงาน 
     ล    ล     วย เพื่อเป็นช่องทางใน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณะ 
ต้ังแต่วันท่ี  12  มกราคม 2565 

-เห็นควรแจ้งทุก อ         ใน         วย 
ในการน าเสนอข้อมูล ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของ      ลต่อสาธารณชน 

ประกาศเจตจ านงการบริหารงาน
ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและโปร่งใส 

ผู้บริหารควรแสดงเจตจ านง หรือค ามั่นสญัญาว่า จะปฏิบัติงานด้วย
ความซือ่สัตย์สจุริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลกัธรรมมาภิบาล มกีาร
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจ าปีให้ชัดเจน 

ผู้บริหารประกาศจ านงการ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส 
ประจ าปี 2565  

ส านักปลัด รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการ  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน 

-มีการจัดท าประกาศเจตจ านงในการ
ปฏิบัติงานของ นายก      ร  ลงวันท่ี 17 
มกราคม 2565 
-มีการประกาศใช้นโยบายไม่รับของขวัญ 
(No Gift Policy) ลงวันท่ี  20    ว    
2564 

-เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรใน
หน่วยงานและบุคคลภายนอกทราบถึง
แนวนโยบายในการประกาศเจตจ านงและ
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 

 
 
 
 (ลงชื่อ)………………………………………  ผู้จัดท า           (ลงชื่อ)………………………………………  ผู้จัดท า  
       (     ว   ร        ล     ว)                      (     ว     ร  ะว   ย) 
              ร      ว          ร                                    หัวหน้าส านักปลัด     ล 

 
 

  



 
 
 

 

 
 

 

 


