
รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลเด่นราษฎร์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 

 ตามที่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนต าบลเด่นราษฎร์  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในประงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
มาตรการ วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินการ 

1. การสร้างฐาน
ความคิดการแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตัวและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

1.เสริมสร้างฐานคิดแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตัวและ
ประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบ
การจัดอบรม/จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ 
2. จัดคู่มือแนวปฏิบัติในการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ส านักปลัดฯ ม.ค. – มี.ค. 65 รายงานผลด าเนินการใน
ประชุมองค์กรประจ าเดือน
เมษายน 2565 

2. การปรับปรุงระบบ
การท างานและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
สื่อสารภายใต้แนวคิด 
smart country : วิถี
ชนบทและสไตล์
เมืองกรุง 

1. การจัดตั้งศูนย์ smart 
country 2. การแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์  
3. การจัดอบรมเจ้าหน้าที่  
4. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน  
5. ด าเนินงานประชาสัมพันธ์
ผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร
เป็นระยะๆ 
6.ส ารวจความพึงพอใจ 

ส านักปลัดฯ ตลอดปี 2565 รายงานผลด าเนินการใน
ประชุมองค์กรประจ าทุก
เดือน 

3. โครงการจัดท า
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงานและวิเคราะห์
ความเสี่ยงการทุจริต 

1. แต่งตั้งคณะท างานจัดท า
มาตรการ  
2. ประชุมคณะท างานเพื่อ
จัดท ามาตรการ  
3. มอบหมายให้ส านักปลัด
รับผิดชอบในการด าเนินการ 

ส านักปลัดฯ ม.ค. – มี.ค. 65 รายงานผลและเอกสาร
ต่างๆตามตัวชี้วัดที่ 10 
การป้องกันการทุจริตเพื่อ
น าไปเปิดเผยบนเว็บไซต์ 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

ในปีที่ผ่านมา (ปี 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเด่นราษฎร ์
อ าเภอหนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 



 
ค าน า 

 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) มีเจตนารมณ์เพ่ือมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
 

  รายงานฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: ITA) ในรอบปีที่
ผ่านมา (ปี 2562) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะใน
การจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 

  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเด่นราษฎร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จ าสามารถ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) สะท้องถึงภาพลักษณ์
เชิงบวกให้หับหน่วยงาน และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index 
: CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับ และค่าคะแนนที่สูงขึ้นต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลเด่นราษฎร์ 

31 มกราคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: ITA) 
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ได้ถูกก าหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นมาตรการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตน 
และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรร
มาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลด
โอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
   

  เ พ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลเด่น
ราษฎร์ จึงได้จัดท ารายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐในปีที่ผ่านมา (ปี 2564) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน 
ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึน้  
  

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเด่นราษฎร์ 
อ าเภอหนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด(ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564) 

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบล
เด่นราษฎร์ มีค่าคะแนนเท่ากับ 57.02 คะแนน อยู่ในระดับ D มีรายละเอียดดังนี้  

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มี
ข้อเสนอแนะ 

ดังนี้ หน่วยงานต้องมีแผนหรือมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างมีคุณภาพ จัดท ามาตรการในการป้องกันปัญหา
การทุจริตของหน่วยงานให้ชัดเจนและวางแนวทางในการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เฝ้าระวังการทุจริต รวมถึงให้น า
ข้อเสนอแนะของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มาพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงานของท่านให้ชัดเจน
 แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)การปรับปรุงระบบการท างาน มีข้อเสนอ 
แนะดังนี้ หน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว (one stop 
service) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่  

2. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การป้องกันการทุจริต มีข้อเสนอแนะดังนี้  



ผู้บริหารควรแสดงเจตจ านงหรือค ามั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมมาภิบาลมีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจ าปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่นเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

เมื่อพิจารณาพบว่า ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับ 85.04 ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงที่สุด 
รองลงมาคือ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับ 82.92 และตัวชี้วัดที่ได้คะแนนที่น้อยที่สุดในปี พ.ศ. 
2564 คือตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ 6.25 จากข้อมูลสามารถสรุปได้ว่าจุดแข็งของการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลเด่นราษฎร์  อ าเภอหนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด คือ 
การปฏิบัติหน้าที่ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และ
จะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึง
การปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็น
ลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีที่
แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ



แม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิด
การรับสินบนได้ในอนาคต และจุดอ่อน คือ การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) กา รบริหารเงิน
งบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสใน
หน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 3.1 ประเด็นจุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่า 80) มีดังนี้   
  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
  ตัวชี้วัดที่ 2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
  ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้งบประมาณ 
 3.2 ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนน้อยท่ีสุด) 
  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  
 

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

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

การปฏิบัติหน้าที่ การประเมินการรับรู้บุคคลภายใน (IIT) ต่อการ
การปฏิบัติหน้าที่ ในประเด็นที่เก่ียวกับการ
มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ 
การการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ใต้บัญชาเพ่ือการ
บริหารงานบุคคล  

หน่วยงานต้องจัดท าข้อตกลงระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ชัดเจน 
จัดท าหลักเกณฑ์ในการให้บุคลากรไปอบรม 
หรือศึกษาต่ออย่างเป็นธรรม มีหลักเกณฑ์
การประเมินคุณภาพผลงานตามตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว้อย่างชัดเจน จัดท าประกาศแนว
ทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหน้าที่ พร้อม
ทั้งประกาศหลักเกณฑ์และเปิดเผยผลการ
ประเมิน การเลื่อนขั้น การโยกย้ายด้วยความ
เป็นธรรม และท่ัวถึง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

การใช้อ านาจ การประเมินการรับรู้บุคคลภายใน (IIT) ต่อการใช้
อ านาจของผู้บริหารของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ การใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้
บัญชาเพ่ือการบริหารงานบุคคล  

หน่วยงานต้องจัดท าข้อตกลงระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ชัดเจน 
จัดท าหลักเกณฑ์ในการให้บุคลากรไปอบรม 
หรือศึกษาต่ออย่างเป็นธรรม มีหลักเกณฑ์
การประเมินคุณภาพผลงานตามตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว้อย่างชัดเจน จัดท าประกาศแนว
ทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหน้าที่ พร้อม
ทั้งประกาศหลักเกณฑ์และเปิดเผยผลการ
ประเมิน การเลื่อนขั้น การโยกย้ายด้วยความ
เป็นธรรม และท่ัวถึง  

 

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

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประเมินการรับรู้ของผู้บริหาร/ผู้มา
ติดต่อ/ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (EIT) ต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับการเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ 
ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่
หลากหลายในการชี้แจงและตอบ
ค าถาม รวมทั้งช่องทางให้ผู้มา
ติดต่อสามารถแสดงความคิดเห็น
และร้องเรียนการทุจริต  

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

 

 

 



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

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

การป้องกันการทุจริต ประเมินผลการเผยแพร่ข้อมูลบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น 
ดังนี้  

1. ข้อมูลพ้ืนฐาน  
2. การบริหารงาน  
3. การบริหารการเงิน

งบประมาณ 
4. การบริหารและพัฒนาการ

ทรัพยากรบุคคล  
5. การส่งเสริมความโปร่งใส

ในหน่วยงาน 
6.  

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

 

5. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับ
ติดตาม 

มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ  

- จัดท ามาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  
- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
หรือหลักเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน  
-ก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารทุกระดับ ให้
ครอบคลุมถึงการ
ตรวจสอบ ก ากับดูแล 
ติดตามการปฏิบัติงาน 
และการใช้ดุลพินิจของ 

1. ผู้รับผิดขอบด าเนินการ
จัดท ามาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ  
2.    ผู้ บริหารประกาศ
หลักเกณฑ์ หรือมาตรการ 
เ พ่ือ ให้ เ จ้ าหน้ าที่  และ
บุคคลภายนอกรับทราบ  
3. ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
เ ผ ย แ พ ร่ ม า ต ร ก า ร
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

ส านักปลัด รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ  

-รอบ 6 เดือน  

-รอบ 12 เดือน  



ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน 
คู่มือการปฏิบัติงาน อย่าง
เคร่งครัด 
- วิเคราะห์และบริหาร
ความเสี่ยงเก่ียวกับการใช้
ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 
และก าหนดระบบ 
แนวทางป้องกัน 
 
 

บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ห ลั ก ข อ ง
หน่วยงาน  

 

มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 

จัด ให้มี ช่ องทางในการ
บริการข้อมูลข่าวสารตาม
มาตรา  ๙  ของระร าช
บัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
ข้อมูลที่ต้องเปิด เผยต่อ
สาธารณะตามแนวทางที่
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด
ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ห ลั ก ข อ ง
หน่วยงาน และช่องทางอ่ืน
ต า ม ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบ 
แ ล ะ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ที่
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
ไ ด้ อ ย่ า ง ส ะ ด ว ก แ ล ะ
รวดเร็ว 

 

 

 

1.  ผู้ รั บผิ ดชอบจัดให้มี
ข้ อ มู ล เ ผ ย แ พ ร่ ต่ อ
สาธารณชนบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานตาม
แ น ว ท า ง ที่ ส า นั ก ง า น 
ป.ป.ช. โดยก าหนดให้มี
ช่องทางที่หลากหลายเช่น 
เช่น Website ,Instagram 
, Facebook  ฯลฯ ควรมี
ช่ อ ง ท า ง ใ น ก า ร แ จ้ ง
เบาะแสการทุจริต เช่น 
สายด่วน หรือช่องทางอ่ืนๆ 
ตามความเหมาะสม   

2. ติดตามและตรวจสอบ
สถานะของข้อมูลข่าวสาร
ให้เป็นปัจจุบัน  

งานประชาสัมพันธ์
กองวิชาการและ

แผนงาน 

รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ  

-รอบ 3 เดือน  

-รอบ 6 เดือน 

-รอบ 9 เดือน 

-รอบ 12 เดือน 



ประกาศเจตจ านง
การบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมีคุณธรรมและ
โปร่งใส 

ผู้บริหารควรแสดงเจตจ านง
หรือค ามั่นสัญญาว่า จะ
ปฏิบัติงานดว้ยความซื่อสัตย์
สุจริต โปรง่ใส และเปน็ไปตาม
หลักธรรมมาภบิาล มีการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
แก้ไขการทุจริตประจ าปีให้
ชัดเจน 

ผู้บริหารประกาศจ านงการ
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและโปร่งใส 
ประจ าปี 2565  

ส านักปลัด รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ  

-รอบ 6 เดือน  

-รอบ 12 เดือน 

 
 

ลงชื่อ………………………………………..ผู้จัดท า 
(นางอัญชลี ดิษฐสุนนท์) 

                                                              ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


