รายงานผลการดาเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตามที่ได้ดาเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และได้กาหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในประงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้มีการดาเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้
ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA
ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
1. การปฏิบัตหิ น้าที่
100 คะแนน
จากผลคะแนน IIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงใน
เรื่อง การใช้งบประมาณ
2. การใช้งบประมาณ 99.63 คะแนน
3. การใช้อานาจ
100 คะแนน
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 100 คะแนน
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 100 คะแนน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
6. คุณภาพการดาเนินงาน 88.07 คะแนน
จากผลคะแนน EIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงใน
เรื่อง
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 90.33 คะแนน
8. การปรับปรุงการทางาน 86.30 คะแนน
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
9. การเปิดเผยข้อมูล 59.71 คะแนน
จากผลคะแนน OIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุง
ในเรื่อง การป้องกันการทุจริต พบว่า การเปิดข้อมูล
10. การป้องกันการทุจริต 37.50 คะแนน
พื้นฐานต่างๆของหน่วยงานสู่ธารณะบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง
และไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการ
ป้องกันการทุจริต โดยมีมาตรการอย่างเป็นรูปธรรม

-2จากการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รว่ มกันพิจารณา
เพื่อกาหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ ดังนี้
มาตรการ/แนวทาง วิธีการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
การติดตามผล
ดาเนินการ
1. การสร้างฐาน
1. เสริมสร้างฐานคิด สานักปลัด
ม.ค. – มี.ค. 65
รายงานผล
ความคิดการ
แยกแยะประโยชน์
ดาเนินงานในประชุม
แยกแยะประโยชน์ ส่วนรวมในรูปแบบ
องค์กรประจาเดือน
ส่วนตัวและ
การจัดอบรม/จัดทา
เมษายน 2565
ประโยชน์สว่ นรวม สื่อประชาสัมพันธ์
รณรงค์
2. จัดคู่มือแนว
ปฏิบัติในการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ

2.การปรับปรุงระบบ
การทางานและการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การสื่อสารภายใต้
แนวคิด”Smart
Country : วิถีชนบท
สไตล์เมืองกรุง”

3. โครงการจัดทา
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงานและ
วิเคราะห์ความเสี่ยง
การทุจริต

1. จัดตั้งศูนย์ Smart สานักปลัดฯ
Count
2. แต่งตั้ง จนท.
ประจาศูนย์
3. จัดอบรม จนท.
4. แต่งตั้ง จนท.
ประชาสัมพันธ์
หมู่บ้าน
5. ดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ผา่ น
ทุกช่องทางการ
สื่อสารเป็นระยะๆ
6. สารวจความพึง
พอใจ
1. แต่งตั้ง
สานักปลัดฯ
คณะทางานจัดทา
มาตรการ
2. ประชุม
คณะทางานเพื่อ
จัดทามาตรการ
3. มอบหมายให้
ฝ่าย/กอง/สานัก
รับผิดชอบ

ม.ค. – มี.ค. 65

รายงานผล
ดาเนินการในที่
ประชุมองค์กร
ประจาเดือนเมษายน
2565

ม.ค. – มี.ค. 65

รายงานผลและ
เอกสารต่างๆตาม
ตัวชี้วัดที่ 10 การ
ป้องกันการทุจริต
เพื่อนาไปเปิดเผยบน
เว็บไซต์

รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ในปีที่ผ่านมา (ปี 2564)

องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่
อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
คานา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and transparency Assessment: ITA) มีเจตนารมณ์เพื่อมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่ว ยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่ว ยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒ นาตนเองในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดาเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสาคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ
ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
ที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)
รายงานฉบั บนี้ ได้จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ใน
รอบปีที่ผ่านมา (ปี 2562) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่ วน ประเด็น
ที่จ ะต้องพัฒ นาให้ ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ ไปสู่ แนวทางการปฏิบัติของหน่ว ยงาน ตลอดถึ ง
ข้อเสนอแนะในการจัดทามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดี
ขึ้น
ในการนี้ องค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลหนองแวงใต้ หวั งเป็น อย่ างยิ่ ง ว่า รายงานฉบั บนี้ จ า
สามารถยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดาเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) สะท้องถึง
ภาพลั กษณ์เชิงบวกให้หั บหน่ว ยงาน และส่งผลต่อการยกระดับค่าดั ชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับ และค่าคะแนนที่สูงขึ้นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่
มีนาคม 2565

-11. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานัก งาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมิน เชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนั กรู้ ให้ กับ หน่ ว ยงานภาครั ฐ มีการดาเนินงานอย่ างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ว ยงานภาครัฐ (Integrity and transparency
Assessment: ITA) ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ได้ถูกกาหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่า
เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิ บาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดาเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
ส่ ว นรวมเป็ น ส าคั ญ และลดโอกาสที่ จ ะเกิ ด การทุ จ ริต และประพฤติมิ ช อบในหน่ ว ยงานภาครั ฐ ส่ ง ผลให้
หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิน คุ ณธรรมและความโปร่ งใสของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองแวงใต้ จึงได้จัดทารายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐในปีที่ผ่านมา (ปี 2564) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติ ของหน่วยงาน
ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการจัดทามาตรการเพื่อขับเคลื่ อนการส่ งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่
อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564)
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองแวงใต้ มีค่าคะแนนเท่ากับ 75.89 คะแนน อยู่ในระดับ B มีรายละเอียดดังนี้
1.

แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีข้อเสนอแนะ

ดังนี้ หน่วยงานต้องมีแผนหรือมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างมีคุณภาพ จัดทามาตรการในการป้องกันปัญหา
การทุจริตของหน่วยงานให้ชัดเจนและวางแนวทางในการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เฝ้าระวังการทุจริต รวมถึงให้นา
ข้อเสนอแนะของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มาพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงานของท่านให้
ชัดเจน
2. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)การปรับปรุงระบบการทางาน มีข้อเสนอแนะดังนี้
หน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว (one stop service) การ
ให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่ว นร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่

-23. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การป้องกันการทุจริต มีข้อเสนอแนะดังนี้

ผู้บริหารควรแสดงเจตจานงหรือคามั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมมาภิบาลมีการจัดทาแผนปฏิบัติ การป้องกันแก้ไขการทุจริตประจาปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่นเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อพิจารณาพบว่า ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของ องค์การบริ หารส่วนตาบลกุดแห่ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู เท่ากับ
75.89 คะแนน ต่ากว่าค่าเป้าหมายที่กาหนดเกณฑ์ไว้คือ 85 คะแนน อยู่ในระดับ B โดยมีรายละเอียดผลการ
ดาเนินงาน ดังนี้
ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีค่าคะแนนเท่ากับ
99.93 คะแนน โดยประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ มีผลคะแนน เท่ากับ 100.00 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีผลคะแนน เท่ากับ 99.63 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ มีผลคะแนน เท่ากับ 100.00 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีผลคะแนน เท่ากับ 100.00 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ 100.00 คะแนน
จากผลคะแนนในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานของการดาเนินงานที่ดีไว้ในปีต่อไป
ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีผลคะแนน เท่ากับ
88.23 คะแนน โดยประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน มีผลคะแนน เท่ากับ 88.07 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนน เท่ากับ 90.33 คะแนน

-3ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน มีผลคะแนน เท่ากับ 86.30 คะแนน
จากลาดับคะแนน พบว่า ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน มีค่าคะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่ง
มี ข้ อ เสนอแนะส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง ในปี ต่ อ ไป คื อ ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของ การปฏิ บั ติ ง าน ให้ มี
กระบวนงานขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น นาเทคโนโลยีมาใช้ สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ มีการเปิด
โอกาสให้ผู้บริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ด้วย และให้ความสาคัญกับความโปร่งใส
ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีค่าคะแนนเท่ากับ
48.60 คะแนน โดยประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนน เท่ากับ 59.71 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ 37.50 คะแนน
ทั้ง 2 ตัวชี้วัด มีแนวทางการดาเนินงานที่คล้ายกัน คือ การเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่ง
ผลการดาเนินงานของหน่วยงาน ในภาพรวมถือว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยหน่วยงานควรทาการศึกษารายละเอียด
ของแนวทางการจัดทาข้อมูล OIT ให้ละเอียด จัดทาข้อมูลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของประเด็นการตรวจ
นาเข้า URL ให้ตรงตามหน้าเพจที่มีข้อมูล และควรต้องหมั่นตรวจสอบการเข้าดูข้อมูลในเว็บไซต์ให้สามารถใช้
งานได้ตลอดเวลา
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ประเด็นจุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่า 80) มีดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้อานาจ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 4 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 5 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 6 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 7 คุณภาพการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทางาน
3.2 ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยที่สุด)
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

-44. ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น (ทั้ง 3 เครื่องมือ)
4.1 การประเมินตามแบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment: IIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2562)
ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นที่ควรพัฒนา
การใช้อานาจ การประเมินการรับรู้บุคคลภายใน (IIT) ต่อการใช้ หน่วยงานต้องจัดทาข้อตกลงระหว่าง
อานาจของผู้บริหารของตนเอง ในประเด็นที่
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ชัดเจน
เกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ จัดทาหลักเกณฑ์ในการให้บุคลากรไปอบรม
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิ
หรือศึกษาต่ออย่างเป็นธรรม มีหลักเกณฑ์
ประโยชน์ต่างๆ การใช้อานาจสั่งการให้ผู้ใต้บัญชา การประเมินคุณภาพผลงานตามตัวชี้วัดที่
เพื่อการบริหารงานบุคคล
กาหนดไว้อย่างชัดเจน จัดทาประกาศแนว
ทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหน้าที่ พร้อม
ทั้งประกาศหลักเกณฑ์และเปิดเผยผลการ
ประเมิน การเลื่อนขั้น การโยกย้ายด้วยความ
เป็นธรรม และทั่วถึง
4.2 การประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment: EIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2562)
ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ประเด็นการประเมิน
ประเมินการรับรู้ของผู้บริหาร/ผู้มา
ติดต่อ/ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (EIT) ต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับการเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ
ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่
หลากหลายในการชี้แจงและตอบ
คาถาม รวมทั้งช่องทางให้ผู้มา
ติดต่อสามารถแสดงความคิดเห็น
และร้องเรียนการทุจริต

ประเด็นที่ควรพัฒนา
หน่วยงานต้องจัดทาการเผยแพร่
ข้อมูลในหลากหลายช่องทาง เช่น
Website ,Instagram ,
Facebook ฯลฯ ควรมีช่องทางใน
การแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น
สายด่วน หรือช่องทางอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม

-54.3 การประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment: OIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564)
ตัวชี้วัด
การป้องกันการทุจริต

ประเด็นการประเมิน
ประเมินผลการเผยแพร่ข้อมูลบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น
ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารการเงิน
งบประมาณ
การบริหารและพัฒนาการ
ทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใสใน
หน่วยงาน

ประเด็นที่ควรพัฒนา
ผู้ บ ริห ารควรแสดงเจตจ านงหรื อ
คามั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วย
ความซื่ อสั ตย์สุ จริต โปร่งใส และ
เป็นไปตามหลั กธรรมมาภิบาล มี
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกั น
แก้ไขการทุจริตประจาปีให้ชัดเจน
และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อม
ทั้ ง ให้ ก ลุ่ ม องค์ ก รชุ ม ชน มี ส่ ว น
ร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น
เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

5. ข้อ เสนอแนะในการจั ด ทามาตรการเพื่อ ขับ เคลื่อนการส่ งเสริ ม คุณ ธรรมและความโปร่ งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น
มาตรการ

แนวทางการปฏิบัติ

ขั้นตอน/วิธีการ
ปฏิบัติ
ม า ต ร ก า ร - จัดทามาตรการ
1. ผู้รับผิดขอบ
ตรวจสอบการใช้ ตรวจสอบการใช้
ดาเนินการจัดทา
ดุลพินิจ
ดุลพินิจ
มาตรการตรวจสอบ
- จัดทาคู่มือการ
การใช้ดุลพินิจ
ปฏิบัติงานหรือ
2. ผู้บริหาร
หลักเกณฑ์มาตรฐาน ประกาศหลักเกณฑ์
การปฏิบัติงาน
หรือมาตรการ
-กาหนดบทบาท
เพื่อให้เจ้าหน้าที่
หน้าที่ของผู้บริหาร และบุคคลภายนอก
ทุกระดับ ให้
รับทราบ
ครอบคลุมถึงการ
3. ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบ กากับ
ดาเนินการเผยแพร่
ดูแล ติดตาม
มาตรการตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน และ การใช้ดุลพินิจ บน
การใช้ดุลพินิจของ เว็บไซต์หลักของ

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด

การกากับ
ติดตาม
รายงานผลการ
ด าเนิ น งานตาม
มาตรการ
-รอบ 6 เดือน
-รอบ 12 เดือน

-6ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ หน่วยงาน
เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ
หลักเกณฑ์
มาตรฐาน คู่มือการ
ปฏิบัติงาน อย่าง
เคร่งครัด
- วิเคราะห์และ
บริหารความเสี่ยง
เกี่ยวกับการใช้
ดุลพินิจของ
ผู้ปฏิบัติงาน
และกาหนดระบบ
แนวทางป้องกัน
มาตรการเผยแพร่ จัดให้มีช่องทางใน
ข้อมูลต่อสาธารณะ การบริการข้อมูล
ข่าวสารตามมาตรา
๙ ของ
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ และข้อมูลที่
ต้องเปิดเผยต่อ
สาธารณะตาม
แนวทางที่สานักงาน
ป.ป.ช. กาหนด
ทางเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน และ
ช่องทางอื่นตาม
ความเหมาะสม
เพื่อให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบ
และสืบค้นข้อมูลที่
ครบถ้วน ถูกต้อง
ทันสมัย ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว

1. ผู้รับผิดชอบจัดให้ งานประชาสัมพันธ์
มีข้อมูลเผยแพร่ต่อ
กองวิชาการและ
สาธารณชนบน
แผนงาน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานตาม
แนวทางที่สานักงาน
ป.ป.ช. โดย
กาหนดให้มีช่องทาง
ที่หลากหลายเช่น
เช่น Website
,Instagram ,
Facebook ฯลฯ
ควรมีช่องทางในการ
แจ้งเบาะแสการ
ทุจริต เช่น สายด่วน
หรือช่องทางอื่นๆ
ตามความเหมาะสม
2. ติดตามและ
ตรวจสอบสถานะ
ของข้อมูลข่าวสารให้
เป็นปัจจุบัน

รายงานผลการ
ด าเนิ น งานตาม
มาตรการ
-รอบ 3 เดือน
-รอบ 6 เดือน
-รอบ 9 เดือน
-รอบ 12 เดือน

ประกาศเจตจ านง
ก า ร บ ริ ห า ร ง า น
ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์
สุ จ ริ ต อ ย่ า ง มี
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
โปร่งใส

-7ผู้บริหารควรแสดง
ผู้บริหารประกาศ
เจตจานงหรือคามั่น
จานงการบริหารงาน
สัญญาว่า จะปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สุจริตอย่างมี
โปร่งใส และเป็นไปตาม คุณธรรมและโปร่งใส
หลักธรรมมาภิบาล มี ประจาปี 2565
การจัดทาแผนปฏิบัติ
การป้องกันแก้ไขการ
ทุจริตประจาปีให้
ชัดเจน

สานักปลัด

รายงานผลการ
ดาเนินงานตาม
มาตรการ
-รอบ 6 เดือน
-รอบ 12 เดือน

ลงชื่อ………………………………………..ผู้จัดทา
(นางอาริสา เสาโกศล)
ตาแหน่งหัวหน้าสานักปลัด

