
    

 
  

 การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 

องคประกอบท่ี 1 แสดง QR Code แบบวัดภายนอก EIT 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



    

 
  

องคประกอบท่ี 2 การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดแห 
เรื่อง มาตรการการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน  

ตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (Integrity Transparency Assessment : ITA) กําหนดตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต
โดยใหสวนราชการมีมาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต กําหนดมาตรการหรือ แนว
ปฏิบัติของหนวยงานในการตรวจสอบการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ี และเพ่ือเปนการลดการใชดุลพินิจมีมาตรฐาน
และความเปนธรรมในการปฏิบัติงานใหบริการท่ีเปนรูปธรรม ไมเลือกปฏิบัติตอผูรับบริการเพ่ือใหการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีในองคการบริหารสวนตําบลกุดแห อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู เปนไปดวยความ โปรงใส 
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน จึงไดกําหนดแนวทางนโยบาย
มาตรการภายใน เพ่ือสงเสริมหนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใส ปองกันการทุจริต ตรวจสอบได ลดการใช
ดุลพินิจของผูบริหารและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานมีมาตรฐาน เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ เพ่ือกําหนดแนวทางการปฏิบัติของหนวยงานในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ตอสาธารณะ ประชาชนเขาถึงไดอยางสะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานไดตาม
หลักความโปรงใส โดยกําหนดแนวทางดังนี้ 
  มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ 

1. กําหนดบทบาทหนาท่ีของผูบริหารทุกระดับ ใหครอบคลุมถึงการตรวจสอบ กํากับดูแล และ 
ติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชดุลพินิจของผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับ
มาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงาน/ข้ันตอนท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด 

2. กําหนดจรรยาบรรณ บทบาทหนาท่ีของบุคลากรทุกระดับ ใหครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานตาม 
กฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับ มาตรฐาน คูมือการปฏิบัติงานและข้ันตอนท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด โดยยึดหลัก
ความถูกตอง เสมอภาค และเปนธรรม 

3. กําหนดใหจัดทําคูมือ หรือมาตรฐาน การปฏิบัติงานของบุคลากร ท้ังในภาพรวม และในระดับ 
กระบวนงานท่ีสําคัญ รวมถึงคูมือหรือมาตรฐานในการใหบริการท่ีสําคัญ เพ่ือลดการใชดุลพินิจของผูปฏิบัติงาน 

4. สงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอมูลมาใชในการจัดเก็บและ 
ประมวลผลขอมูลอยางเปนระบบและสะดวกในการสืบคน เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจของผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงาน 

5. กําหนดใหบุคลากรรายงานการดําเนินงานปฏิบัติงานท่ีไมเปนตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอบังคับมาตรฐาน คูมือการปฏิบัติงาน และข้ันตอนท่ีเก่ียวของตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ เพ่ือใหเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบดําเนินการหาขอเท็จจริง วิเคราะหเหตุการณ และเสนอแนวทางปองกัน และแกไขปญหาตอผูบริหารท่ี
รับผิดชอบ 



    

 
  

6. กําหนดใหมีการตรวจสอบ และรายงาน การดําเนินงานของหนวยงานตามกฎหมาย 
กฎระเบียบขอบังคับ มาตรฐาน คูมือการปฏิบัติงาน และข้ันตอนท่ีเก่ียวของ การควบคุมขอบกพรองในการ
ปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานท่ีไมเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐาน คูมือการปฏิบัติงาน และ
ข้ันตอนท่ีเก่ียวของ 

 
มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 
๑. จัดใหมีชองทางในการบริการขอมูลขาวสารตามมาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

ของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และขอมูลท่ีตองเปดเผยตอสาธารณะตามแนวทางท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด ทาง
เว็บไซตหนวยงาน และชองทางอ่ืนตามความเหมาะสม เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบ และสืบคนขอมูลท่ี
ครบถวน ถูกตอง ทันสมัย ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว  

๒. กําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบหลักในการจัดทํารวบรวมตรวจสอบ และเปดเผยขอมูล 
ตอสาธารณะตามแนวทางท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด ดังนี้  

๒.๑ สํานัก/ฝาย/งาน/กลุมงานท่ีรับผิดชอบขอมูล ตองจัดทํา และปรับปรุงขอมูลใหถูกตอง 
สมบูรณ และ ทันสมัยอยูเสมอ โดยความเห็นชอบของผูบริหาร กอนสงขอมูลดังกลาวเผยแพรตอสาธารณชน 

 ๒.๒ งานประชาสัมพันธสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลกุดแห ดําเนินการนําขอมูลเผยแพร
บนเว็บไซตหลักของสํานักงานตามหลักเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Integrity Transparency Assessment : ITA) ท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. 
กําหนด 

3. งานประชาสัมพันธสํานักปลัด องคการบริหารสาวนตําบลกุดแห พิจารณาการจัดทํารูปแบบ
เว็บไซต ITA ของหนวยงาน ใหสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก รวดเร็ว มีความนาสนใจ และทันสมัยอยูเสมอรวมถึง
สรุปขอมูลสถิติ และรายงานผลการสืบคนเสนอตอผูบริหารรายไตรมาส 

 
 
    ประกาศ ณ วันท่ี  15 มีนาคม 2566 
 
 
     ลงชื่อ  
                 (นายสังวาลย  เลิศสงคราม) 
           นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดแห 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
  

 
 

 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดแห 
เรื่อง เจตจํานงการบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตอยางมีคุณธรรมและโปรงใส 

 
ดวยยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต กําหนดใหผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน แสดงเจตจํานงทางการเมือง ในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร ประกอบกับมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2559 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน เขารวมรับการประเมิน
คุณธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ตามท่ีสํานักคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอ  

องคการบริหารสวนตําบลกุดแห จึงขอประกาศเจตจํานงทางการเมือง ในการตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร ท่ีจะบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม มีความโปรงใส ปราศจากการทุจริต เพ่ือ
เสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลกุดแห อันจะกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชน จึงขอใหคําม่ันท่ีจะนําพาคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลกุดแห ทุกคน ใหปฏิบัติราชการดวยความ
ซ่ือสัตย สุจริต ยุติธรรม ควบคูกับการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และรวมมือกับทุกภาคสวน ในการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีทุกระดับ รวมท้ังตอบสนองและอํานวยความสะดวกแก
ประชาชน และขอกําหนดแนวทางใหองคการบริหารสวนตําบลกุดแห  ถือปฏิบัติและดําเนินการ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

ขอท่ี 1 เจตจํานงในการบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต ท้ังตอเจาหนาท่ีภายในหนวยงานและ
สาธารณชนภายนอกเพ่ือเปนการแสดงความตั้งใจ หรือคําม่ันท่ีจะนําพาหนวยงานปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย
สุจริต มีคุณธรรม มีความโปรงใส ปราศจากการทุจริต และพรอมท่ีจะไดรับการตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
เจตจํานงท่ีไดแสดงไว 

ขอ 2 นโยบายในการพัฒนาองคกรใหมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานในฐานะเปน
หนวยงานภาครัฐกําหนดนโยบายในการพัฒนาองคกร ใหมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ในฐานะ
เปนหนวยงานภาครัฐ โดยมุงม่ันพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรม และความโปรงใสตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 6 ดาน ดังนี้ 

 2.1 ดานความโปรงใส ขาพเจาจะบริหารงานดวยความถูกตอง ยุติธรรม ตรวจสอบได 
โดย  ประชาชน สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารขององคกร พรอมเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ังจากภายในและ
ภายนอกหนวยงาน สามารถเขาถึงขอมูลดวยวิธีตางๆ ไดหลากหลายชองทาง การดําเนินการจัดซ้ือจัดจางใหเกิด
ความโปรงใสในทุกข้ันตอน และเปดโอกาสใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เขามามีสวนรวมใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 



    

 
  

 2.2 ดานความพรอมรับผิด มีเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานและพรอมท่ีจะรับผิดใน
การทํางาน และการบริหารงานเม่ือเกิดความผิดพลาด เพ่ือสรางความเชื่อม่ันแกสังคมวาการขับเคลื่อนหนวยงาน 
ใหเปนไปอยางมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 

 2.3 ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีเจตจํานงสุจริตท่ีจะสงเสริมใหมี
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบาย และการทุจริต
ตอหนาท่ี โดยไมใชตําแหนงและหนาท่ี ในการเอ้ือประโยชนหรือรับสินบนแตอยางใด 

 2.4 ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร จะบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยมุงตอบสนองความตองการของประชาชนดานการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใสและเปน
ธรรม ไมทนตอการทุจริตท้ังปวงและมีความละอาย และเกรงกลัวท่ีจะกระทําทุจริต รวมท้ังการดําเนินการเพ่ือ
ปองกันผลประโยชนทับซอน 

 2.5 ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน จะปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากร
มุงเนนผลประโยชนสวนรวม มีความรู ความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในการบริหารงานและการดําเนินชีวิต มีความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการบริหารงานใน
เรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณการมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 2.6 ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน จะสงเสริมและพัฒนาชองทางการสื่อสารโดยนํา
เทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใชในการประชาสัมพันธใหประชาชนและบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลกุดแห 
เขาถึงขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของไดโดยเปดเผย รวดเร็ว ถูกตอง และประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร 
เบาะแสทุจริตรองเรียน รองทุกขผานศูนยรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกข องคการบริหารสวนตําบลกุดแห 

 
 
    ประกาศ ณ วันท่ี   3  ตุลาคม 2565  
 
 
     ลงชื่อ 
                 (นายสังวาลย  เลิศสงคราม) 
         นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดแห 

 
 

 

 

 

 
 
 



    

 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและ 
ความโปรงใสภายในหนวยงาน  

องคการบริหารสวนตําบลกุดแห 
 อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู 

 



    

 
  

 

 

 
คํานํา 

 
  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนักรูใหกับ
หนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและคุณธรรม โดยใชชื่อวา การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ปจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: 
ITA) ถือไดวาเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก และมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐไดยกระดับคุณธรรมและความ
โปรงใสของหนวยงานของตน และมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐไดมีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสเพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาลในหนวยงานภาครัฐ มีการดําเนินงานท่ีมุงใหเกิดประโยชนตอประชาชนและ
สวนรวมเปนสําคัญ และลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ สงผลใหหนวยงาน
ภาครัฐสามารถบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 21 การตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
   
  เ พ่ือใหการประเ มิน คุณธรรมและความโปร ง ใสของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ในป พ.ศ. 2566 เปนไปดวยความเรียบรอย องคการบริหารสวนตําบลกุดแห 
จึงไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน เพ่ือ
สามารถนําฐานขอมูลไปวิเคราะหเพ่ือใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ(Integrity 
and transparency Assessment: ITA) ขององคการบริหารสวนตําบลกุดแห  มีประสิทธิภาพในปถัดไป  
 
 
 
 

 
องคการบริหารสวนตําบลกุดแห  

15 มีนาคม 2566 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
  

 
 
 

 องคการบริหารสวนตําบลกุดแห อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู ไดดําเนินการวิเคราะหผลการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ(Integrity and transparency Assessment: ITA) ในป 

พ.ศ. 2565 ท่ีมาผาน ประกอบดวย ประเด็นขอบกพรองหรือจุดออนท่ีจะตองแกไขโดยเรงดวน ประเด็นท่ีจะตอง

พัฒนาใหดีข้ึน แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูแนวทางการปฏิบัติของหนวยงาน ตลอดถึงขอเสนอแนะในการ

จัดทํามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีข้ึน ซ่ึงจากการวิเคราะห

สามารถสรุปไดวา มีประเด็นท่ีตองพัฒนาใหดีข้ึน ไดแก ตัวชี้วัดการใชอํานาจ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และ

ตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต จึงมีแนวทางการพัฒนาดังนี้  

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ข้ันตอน/วิธีการ

ปฏิบัต ิ

ผูรับผิดชอบ การกํากับ

ติดตาม 

ม า ต ร ก า ร

ตรวจสอบการใช

ดุลพินิจ  

- จัดทํามาตรการ

ตรวจสอบการใชดุลพินิจ  

- จัดทําคูมือการ

ปฏิบัติงานหรือ

หลักเกณฑมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 

 -กําหนดบทบาทหนาท่ี

ของผูบริหารทุกระดับ ให

ครอบคลุมถึงการ

ตรวจสอบ กํากับดูแล 

ติดตามการปฏิบัติงาน 

และการใชดุลพินิจของ

ผูใตบังคับบัญชา ให

เปนไปตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ 

ประกาศหลักเกณฑ 

มาตรฐาน คูมือการ

ปฏิบัติงาน อยางเครงครัด 

- วิเคราะหและบริหาร

ความเส่ียงเกี่ยวกับการใช

ดุลพินิจของผูปฏิบัติงาน

1. ผูรับผิดขอบ

ดําเนินการจัดทํา

มาตรการตรวจสอบ

การใชดุลพินิจ  

2.   ผูบริหาร

ประกาศหลักเกณฑ 

หรือมาตรการ เพ่ือให

เจาหนาท่ี และ

บุคคลภายนอก

รับทราบ  

3. ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการเผยแพร

มาตรการตรวจสอบ

การใชดุลพินิจ บน

เว็บไซตหลักของ

หนวยงาน  

 

สํานักปลัด รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

มาตรการ  

-รอบ 6 เดือน  

-รอบ 12 เดือน  



    

 
  

และกําหนดระบบ 

แนวทางปองกัน 

 

มาตรการเผยแพร

ขอมูลตอสาธารณะ 

จัดใหมีชองทางในการ

บริการขอมลูขาวสาร

ตามมาตรา ๙ ของ

พระราชบัญญัติขอมลู

ขาวสารของ 

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

และขอมลูท่ีตองเปดเผย

ตอสาธารณะตาม

แนวทางท่ีสํานักงาน 

ป.ป.ช. กําหนด 

ทางเว็บไซตหลักของ

หนวยงาน และชองทาง

อ่ืนตามความเหมาะสม 

เพ่ือใหประชาชน

สามารถตรวจสอบ 

และสบืคนขอมูลท่ี

ครบถวน ถูกตอง 

ทันสมัย ไดอยางสะดวก

และรวดเร็ว 

1. ผูรับผิดชอบจัดให

มีขอมูลเผยแพรตอ

สาธารณชนบน

เว็บไซตหลักของ

หนวยงานตาม

แนวทางท่ีสํานักงาน 

ป.ป.ช. โดย

กําหนดใหมีชองทาง

ท่ีหลากหลายเชน 

เชน Website 

,Instagram , 

Facebook  ฯลฯ 

ควรมีชองทางในการ

แจงเบาะแสการ

ทุจริต เชน สายดวน 

หรือชองทางอ่ืนๆ 

ตามความเหมาะสม 

  

2. ติดตามและ

ตรวจสอบสถานะ

ของขอมูลขาวสารให

เปนปจจุบนั  

งานประชาสัมพันธ

กองวิชาการและ

แผนงาน 

รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

มาตรการ  

-รอบ 3 เดือน  

-รอบ 6 เดือน 

-รอบ 9 เดือน 

-รอบ 12 เดือน 

ประกาศเจตจํานง

การบริหารงานดวย

ความซ่ือสัตยสุจริต

อย า ง มีคุณธ ร ร ม

และโปรงใส 

ผูบรหิารควรแสดงเจตจํานง

หรือคาํมั่นสญัญาวา จะ

ปฏิบัติงานดวยความ

ซื่อสตัยสจุรติ โปรงใส และ

เปนไปตามหลกัธรรมมาภิ

บาล มกีารจดัทํา

ผูบริหารประกาศ

จํานงการบริหารงาน

ดวยความซ่ือสัตย

สุจริตอยางมี

สํานักปลัด รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

มาตรการ  

-รอบ 6 เดือน  



    

 
  

แผนปฏิบัติการปองกัน

แกไขการทุจริตประจาํปให

ชัดเจน 

คุณธรรมและโปรงใส 

ประจาํป 2563  

-รอบ 12 เดือน 

  
 บัดนี้ องคการบริหารสวนตําบลกุดแห  อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู ไดดําเนินการตามมาตรการ
สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน ขององคการบริหารสวนตําบลกุดแห เรียบรอยแลว 
รายละเอียดมีดังนี้  

มาตรการ รายละเอียดการ

ดําเนนิงาน 

ระยะเวลาการ

ดําเนนิงาน 

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ 

ผลผลิต ผลลัพธ 

มาตรการ

ตรวจสอบการใช

ดุลพินิจ  

จัดทํามาตรการ

ตรวจสอบการใช

ดุลพินิจ (เผยแพร

ขอมูลสูสาธารณ

บนเว็บไซตหลัก

ของหนวยงาน 

เม่ือวันท่ี 3 เดือน 

มกราคม พ.ศ.

2566) 

เดือนมีนาคม

2566 

มาตรการ

ตรวจสอบการ

ใชดุลพินิจ 

การใชดุลพินิจขอ

ผูบังคับบัญชา

เปนไปตาม 

กฎหมาย ระเบียบ

ขอบังคับประกาศ 

หลักเกณฑ

มาตรฐาน คูมือ

การปฏิบัติงาน 

อยางเครงครัด 

 

มาตรการ

เผยแพรขอมูล

ตอสาธารณะ 

- จัดทํามาตรการ

เผยแพรขอมูลตอ

สาธารณะ

(เผยแพรขอมูลสู

สาธารณบน

เว็บไซตหลักของ

หนวยงาน เม่ือ

เม่ือวันท่ี 3 เดือน 

มกราคม พ.ศ.

2566) 

- เผยแพรขอมูลท่ี

ถูกตอง รวดเร็ว 

เดือนมีนาคม

2566 

มาตรการ

เผยแพรขอมูล

ตอสาธารณะ 

รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

ม า ต ร ก า ร 

เผยแพรขอมูลตอ

สาธารณะ 

-รอบ 3 เดือน  

-รอบ 6 เดือน 

-รอบ 9 เดือน 

-รอบ 12 เดือน 

 



    

 
  

ทันตอสถานการณ

เผยแพรตอ

สาธารณชน  

ประกาศ

เจตจํานงการ

บรหิารงานดวย

ความซ่ือสัตย

สุจริตอยางมี

คุณธรรมและ

โปรงใส 

มีประกาศเจตจํานง

การบริหารงานดวย

ความซ่ือสัตยสุจรติ

อยางมีคุณธรรมและ

โปรงใส ของผูบริหาร

องคการบริหารสวน

ตําบลกุดแห 

เดือนมีนาคม

2566 

ประกาศ

เจตจํานงการ

บริหารงานดวย

ความซ่ือสัตย

สุจริตอยางมี

คุณธรรมและ

โปรงใส 

รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

มาตรการ  

-รอบ 6 เดือน  

-รอบ 12 เดือน 

 

 
 
ลงชื่อ                                   ผูจัดทํา 

                  (นางอนัญญา  ศรีลาวงษ) 
      ตําแหนง พนักงานจางท่ัวไป 


