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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประั าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

เทศบาลต าบลันดุุม  อ าเภอพลนบพลาชนย ันงหวนุบุรีรนมย์ 
  1.การวิเคราะห์ผลการประเมิด ITA ของ เทศบาลต าบลันดุุม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลต าบลจนนุมม  พบว่า มีผลคะแนน 79.92 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โุยมีผลการประเมินระุนบ B หมายถึงหน่วยงานสามารถุ าเนินการไุ้
ครบถ้วนและถูกต้องในระุนบพอใช้ ตามตนวชี้วนุและหลนกเกณฑ์การประเมิน  ITA  โุยมีประเุ็นที่ต้องปรนบปรมง
ราวร้อยละ 20-30 ของตนวชี้วนุหรือข้อค าถามทน้งหมุ ุนงนน้น หน่วยงานจึงพึงพิจารณาประเุ็นที่ยนงไม่ผ่าน หรือ
ไุ้ผลคะแนนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายโุยเร่งุ่วนโุยควรพิจารณาเป็นวาระส าคนญของประชาคมภายใน
หน่วยงานเพ่ือระุมความคิุเห็น และสร้างการมีส่วนร่วมแก้ไขปรนบปรมงผลการุ าเนินงานให้สอุคล้องกนบ
หลนกการเปิุเผยข้อมูลและความโปร่งใสมากขึ้น ทน้งนี้คาุหมายว่าหากหน่วยงานมีการวางแผนการุ าเนินงาน
และจนุการความเสี่ยงทีุ่ีล่วงหน้าจะท าให้หน่วยงานสามารถยกระุนบคะแนนและสร้างความน่าเชื่อถือศรนทธาแก่
สาธารณชนไุ้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป  โุยประเุ็นที่ควรมีการเปิุเผย หรือบริหารจนุการใหุ้ียิ่งขึ้น  
  
 รายงาดผลการประเมิด ITA ประั าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 



 
 

ขอเสดอแดะ/หมายเหตุ(ัากคณะท่ีปรึกษา  ผู้ประเมิด ผ่าดระบบ ITA) 
   เทศบาลต าบลจนนุมมระุนบ B : หน่วยงานมีผลการประเมินคมณธรรมและความโปร่งใสในการุ าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครนฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ในระุนบที่พอใช้ แม้ว่าจะสอุคล้องเป็นไปตามแผน
แม่บทภายใต้ยมทธศาสตร์ชาติ ประเุ็นการต่อต้านการทมจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลนกเพ่ือให้
หน่วยงานภาครนฐมีความโปร่งใส ปลอุการทมจริตและประพฤติมิชอบ แต่ยนงต้องมีการยกระุนบการุ าเนินงาน 
โุยมีคะแนนอยู่ที่ 79.92 คะแนน 
ข้อเสดอแดะส าหรนบการประเมิดตามแบบวนุการรนบรู้ของผู้มีส่วดไุ้ส่วดเสียภายใด  
หน่วยงานเทศบาลต าบลจนนุมม ไุ้มีการุ าเนินการตามตนวชี้วนุที่ 1. การปฏิบนติหน้าที่ทีุ่ีเยี่ยม ควรรนกษา
มาตรฐานไว้ ทน้งนี้ควรพนฒนาและปรนบปรมงการุ าเนินการตามตนวชี้วนุที่ 5. การแก้ไขปัญหาการทมจริต ซึ่งผู้ตรวจ
ประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรนบปรมง พนฒนาการุ าเนินงานในตนวชี้วนุที่มีผลการประเมินต่ า โุยเฉพาะใน 
ประเุ็นบมคลากรภายในหน่วยงานพบเห็นแนวโน้มการทมจริตที่จะเกิุข้ึนหน่วยงานควรมีแนวทางปฏิบนติส าหรนบ
ร้องเรียนการทมจริต (อ้างอิงจาก o29) และช่องทางการร้องเรียนที่สะุวกและเข้าถึงไุ้ง่าย (อ้างอิงจาก o30) 
ทน้งนี้ ควรมีแนวทางในการจนุการข้อมูลให้เกิุความมน่นใจว่าจะปลอุภนยและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียนุ้วย 
ประเุ็น หน่วยงานของท่านไม่มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในและภายนอกเรื่องการทมจริต
เพ่ือไปปรนบปรมงความโปร่งใสในหน่วยงานหน่วยงานควรน าผลจากการขนบเคลื่อนเกี่ยวกนบการเฝ้าระวนงการทมจริต 
การตรวจสอบการทมจริต และการลงโทษทางวินนยเมื่อมีการทมจริต  
ข้อเสดอแดะส าหรนบการประเมิดตามแบบวนุการรนบรู้ของผู้มีส่วดไุ้ส่วดเสียภายดอก  
หน่วยงานเทศบาลต าบลจนนุมม ไุ้มีการุ าเนินการตามตนวชี้วนุที่ 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร ทีุ่ีเยี่ยม ควรรนกษา
มาตรฐานไว้ ทน้งนี้ ควรพนฒนาและปรนบปรมงการุ าเนินการตามตนวชี้วนุที่ 8. การปรนบปรมงการท างาน ซึ่งผู้ตรวจ
ประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรนบปรมง พนฒนาการุ าเนินงานในตนวชี้วนุที่มีผลการประเมินต่ า โุยเฉพาะใน 
ประเุ็น การเปิุโอกาสให้ผู้รนบบริการ ผู้มาติุต่อ หรือผู้มีส่วนไุ้ส่วนเสียภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรนบปรมงพนฒนาการุ าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานใหุ้ีขึ้น หน่วยงานควรเปิุโอกาสให้บมคคลภายนอก 
เข้ามามีส่วนร่วมในการุ าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก o33) ผ่านการุ าเนินการ โครงการ 
หรือกิจกรรมต่าง ๆ อีกทน้ง หน่วยงานควรจนุท าและเผยแพร่ช่องทางการติุต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก 
o8) โุยมีลนกษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และช่องทางการรนบฟังความคิุเห็น (อ้างอิงจาก o32) ของผู้ที่มา
ติุต่อหรือรนบบริการ ประเุ็น การปรนบปรมงการุ าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใสมาก
ขึ้นหน่วยงานควรน าเสนอผลงานที่แสุงให้เห็นถึงการปรนบปรมงการพนฒนาคมณภาพุ าเนินงานของหน่วยงาน 



 โุยสามารถสรมปจากรายงานผลการุ าเนินงานประจ าปี (อ้างอิงจาก o12) หรือจากมาตรการส่งเสริมคมณธรรม
และความโปร่งใส  
ข้อเสดอแดะส าหรนบการประเมิดตามแบบวนุการเปิุเผยข้อมูลสาธารณะ  
หน่วยงานเทศบาลต าบลจนนุมม ควรพนฒนาและปรนบปรมงการุ าเนินการตามแบบวนุการเปิุเผยข้อมูลสาธารณะ 
โุยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ไุ้รนบคะแนน ในประเุ็นุนงนี้ 
ตนวชี้วนุที่ 9. การเปิุ เผยข้อมูล  
ตนวชี้วนุย่อยท่ี 9.1. ข้อมูลพ้ืนฐาน  
1. ข้อ O1 โครงสร้าง Url ไม่ไุ้แสุงแผนผนงโครงสร้างฝ่ายข้าราชการการเมือง แสุงเพียงฝ่ายข้าราชการประจ า
ฝ่ายเุียว จึงไม่ครบองค์ประกอบที่ก าหนุในการให้คะแนน 
  -  หน่วยงานต้องแสุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน โุยท าในรูปแผนผนง 
แสุงต าแหน่งที่ส าคนญและการแบ่งส่วนงานภายใน 
*หมายเหตมกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แสุงแผนผนงโครงสร้างทน้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจ า 
ตนวชี้วนุย่อยท่ี 9.2. การบริหารงาน 
1. ข้อ O12 รายงานผลการุ าเนินงานประจ าปี การแสุงผลการุ าเนินงานตามแผนุ าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มีรายละเอียุสรมปผลการุ าเนินงานเกี่ยวกนบปัญหา อมปสรรค 
  - หน่วยงานต้องแสุงผลการุ าเนินงานตามแผนุ าเนินงานประจ าปี โุยมีข้อมูลรายละเอียุ
สรมปผลการุ าเนินงาน อย่างน้อยต้องประกอบุ้วย ผลการุ าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อมปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 
*หมายเหตม หากไม่มีปัญหา อมปสรรค และข้อเสนอแนะ หน่วยงานต้องระบมว่า “ไม่มี” โุยห้ามตนุหนวข้อ “ปัญหา 
อมปสรรค และข้อเสนอแนะ” ออก 
*หมายเหตม กรณีของจนงหวนุ ต้องจนุท าข้อมูลในภาพรวมของจนงหวนุในฐานะ 1 หน่วยรนบประเมิน 

การวิเคราะห์ผลการประเมิดแต่ละตนวชี้วนุ 

1.แบบวนุการรนบรู้ของผู้มีส่วดไุ้เสียภายใด (IIT) 
ตนวช้ีวนุของการประเมิด ITA คะแดดเฉลี่ย ประเุ็ดที่ต้องแก้ไข/ปรนบปรุง 
1. การปฏิบนติหน้าที่ 84.81 จากผลคะแนน IIT พบว่า มีประเุ็นที่ต้องปรนบปรมง 

ในเรื่องการแก้ไขปัญหาการทมจริต 
-หน่วยงานควรมีแนวทางปฏิบนติส าหรนบร้องเรียนการ
ทมจริต    
- ควรมีช่องทางการร้องเรียนที่สะุวกและเข้าถึงไุ้ง่าย 
- ควรมีแนวทางในการจนุการข้อมูลให้เกิุความมน่นใจว่า
จะปลอุภนยและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน 
- หน่วยงานของท่านไม่มีการน าผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบภายในและภายนอกเรื่องการทมจริตเพื่อไป
ปรนบปรมงความโปร่งใสในหน่วยงาน หน่วยงานควรน าผล
จากการขนบเคลื่อนเกี่ยวกนบการเฝ้าระวนงการทมจริต การ
ตรวจสอบการทมจริต และการลงโทษทางวินนยเมื่อมีการ
ทมจริต  
 
 

2. การใช้งบประมาณ 71.43 
3. การใช้อ านาจ 81.61 
4. การใช้ทรนพย์สินของราชการ 72.65 
5.การแก้ไขปัญหาการทมจริต 71.00 



2.แบบวนุการรนบรู้ของผู้มีส่วดไุ้เสียภายดอก (EIT) 
6. คมณภาพการุ าเนินงาน 83.18 จากผลคะแนน IIT พบว่า มีประเุ็นที่ต้องปรนบปรมง 

ในเรื่องการปรนบปรมงการท างาน 
-  หน่วยงานควรเปิุโอกาสให้บมคคลภายนอก เข้ามามี
ส่วนร่วมในการุ าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่าน
การุ าเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ 
-  หน่วยงานควรจนุท าและเผยแพร่ช่องทางการติุต่อ – 
สอบถามข้อมูลโุยมีลนกษณะเป็นการสื่อสารสองทาง 
และช่องทางการรนบฟังความคิุเห็น ของผู้ที่มาติุต่อ
หรือรนบบริการ ประเุ็น การปรนบปรมงการุ าเนินงาน/
การให้บริการของหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 
-  หน่วยงานควรน าเสนอผลงานที่แสุงให้เห็นถึงการ
ปรนบปรมง การพนฒนาคมณภาพุ าเนินงานของหน่วยงาน 
โุยสามารถสรมปจากรายงานผลการุ าเนินงานประจ าปี
หรือจากมาตรการส่งเสริมคมณธรรมและความ  

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 83.36 
8. การปรนบปรมงการท างาน 78.58 

3.แบบวนุการเปิุเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การเปิุเผยข้อมูล 68.85 จากผลคะแนน IIT พบว่า มีประเุ็นที่ต้องปรนบปรมง 

ในเรื่องการเปิุเผยข้อมูล 
-  หน่วยงานต้องแสุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ของหน่วยงาน โุยท าในรูปแผนผนงแสุงต าแหน่งที่
ส าคนญและการแบ่งส่วนงานภายใน  
-  หน่วยงานต้องแสุงผลการุ าเนินงานตามแผน
ุ าเนินงานประจ าปี โุยมีข้อมูลรายละเอียุสรมปผลการ
ุ าเนินงาน อย่างน้อยต้องประกอบุ้วย ผลการ
ุ าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อมปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็น
รายงานผลของปี พ.ศ. 2564  

10. การป้องกนนการทมจริต 93.75 

2. ข้อเสดอแดะใดการพนฒดาคุณธรรมและความโปร่งใสใดปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ัากผลการ
ประเมิด ITA ใดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ เทศบาลต าบลันดุุม เห็ดควร พิัารณาเพื่อก าหดุ
มาตรการใดการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลันดุุม ุนงดี้ 

มาตรการ/แดวทาง วิธีการุ าเดิดการ ผู้รนบผิุชอบ ระยะเวลา  ุาเดิดการ การติุตามผล 
IIT     

 1.การสร้างฐานความคิุ
การแยกแยะประโยชน์
ส่วนตนวและประโยชน์ส่วน
ร่วม   

-เสริมสร้างฐานความคิุการ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตนวและ
ประโยชน์ส่วนร่วม ในรูปแบบการ
อบรม/จนุท าสื่อ ประชาสนมพนนธ์ 

ทมกส านนก/กอง ม.ค.-มี.ค.66 รายงานผลการ
 ุาเนินการในที่ 

ประชมมพนนกงาน 
ประจ าเุือน 

เมษายน 2566 
2.จนุท ามาตรการ 
ส่งเสริมคมณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายใน 
หน่วยงานและวิเคราะห์
ความเสี่ยงการทมจริต 

1.แต่งตน้งณะท างานจนุท ามาตรการ 
ส่งเสริมคมณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงาน  
2.ประชมมคณะท างานเพ่ือจนุท า
มาตรการ  

ส านนกปลนุ ม.ค. – มี.ค.66 รายงานผลและ 
เอกสารต่าง ๆ 

ตามตนวชี้วนุที่ 10 
การป้องกนนการ 
ทมจริต เพ่ือน าไป 



 3.มอบหมายให้งาน /กอง/ส านนก 
รนบผิุชอบุ านินการ 

เปิุเผยบน 
เว็บไซต์ 

EIT     
1.ปรนบปรมงระบบการ 
ท างานและเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการ 
ให้บริการแก่ประชาชน 

จนุท าแผนผนงแสุงขน้นตอน/
ระยะเวลาให้บริการประชาชนและ
ระบมผู้รนบผิุชอบงานให้บริการใน
ทมกกระบวนงานให้ทราบโุย
เผยแพร่ประชาสนมพนนธ์ให้
ประชาชนทราบผ่านช่องทางที่
หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อ 
สนงคมออนไลน์ บอร์ุ
ประชาสนมพนนธ์ 

ทมกงาน/ 
ส านนก/กอง 

ตลอุ
ปีงบประมาณ 

รายงานผลการ 
 ุาเนินงานในที่ 

ประชมมองค์กรทมก 
เุือน 

2.สร้างฐานความคิุ ใน
การปฏิบนติงานของ 
บมคลากร โุยค านึงถึง
ประโยชน์ประชาชนและ 
ประโยชน์ส่วนรวมเป็น
หลนก 

-พนฒนาบมคลากรโุย ปลูกฝังฐาน 
ความคิุในการแยกแยะประโยชน์
ส่วน ตนและประโยชน์ส่วนรวม 
เช่น เสริมสร้างความรู้ให้เกิุความ
ตระหนนก ในการเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วน
บมคคล  
-สร้างวนฒนธรรมองค์กรในการ 
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกนน และไม่ 
เลือกปฏิบนติ เช่น ก าหนุประเุ็น
การ ให้บริการอย่างเท่าเทียมกนนไว้
ในพนนธ กิจขององค์กรและมี
แนวทางในการ  ุาเนินการร่วมกนน 

ทมกงาน/ 
ส านนก/กอง 

ตลอุ
ปีงบประมาณ 

รายงานผลการ
 ุาเนินการในที่ 

ประชมมพนนกงาน 
ประจ าเุือน 

3.จนุให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงานให้มี 
ลนกษณะเข้าถึงง่ายไม่
ซนบซ้อนและหลากหลาย 
ช่องทาง 

-จนุให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ือ
อ านวยความสะุวกให้แก่
ประชาชนผู้รนบบริการที่จะมาติุต่อ
สอบถามหรือขอข้อมูล หรือรนบค าติ
ชม /แสุง ความคิุเห็นเกี่ยวกนบ
การุ าเนินงาน/การให้บริการของ
องค์กร เช่น จนุให้มี หมายเลข
โทรศนพท์เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
ให้บริการข้อมูลการบริการหรือการ 
 ุาเนินงานขององค์กร ตลอุ 

ระยะเวลาท าการ 
-แต่งตน้งเจ้าหน้าที่รนบผิุชอบเพ่ือ 
อ านวยความสะุวกให้แก่
ประชาชนผู้มาติุต่อสอบถามหรือ
ขอข้อมูลหรือแสุงความคิุเห็น
เกี่ยวกนบการ ปฏิบนติงานขององค์กร 
-จนุให้มีช่องทางสื่อสารในรูปแบบ 
ต่าง ๆ เช่น การจนุตน้งศูนย์บริการ

ส านนกปลนุ ตลอุ
ปีงบประมาณ  

รายงานผลการ
 ุาเนินการในที่ 

ประชมมพนนกงาน 
ประจ าเุือน 



ร่วม กล่อง/ตู้รนบฟังความคิุเห็น 
ประชมมรนบ ฟังความคิุเห็น เป็นต้น 

4.จนุท าช่องทางให้ผู้มา
ติุต่อร้องเรียนการทมจริต
ของเจ้าหน้าที่ของ 
หน่วยงาน 

-จนุให้มีช่องทางการแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทมจริตและประพฤติมิ
ชอบของ เจ้าหน้าที่  
-จนุเจ้าหน้าทีุู่แลระบบโุยตรง 

ส านนกปลนุ ตลอุ
ปีงบประมาณ  

รายงานผลการ 
 ุาเนินการในที่ 
ประพนนกงาน 
ประจ าเุือน 

 
 
 

5.โครงการปรนบปรมง
คมณภาพการปฏิบนติงาน/
การให้บริการใหุ้ีแก่
ประชาชน 

1.จนุให้มีการอ านวยความสะุวก
ในการให้บริการแก่ประชาชน ุนงนี้ 
-มีเก้าอ้ีรนบรองผู้มาติุต่อราชการ
หรือ รนบบริการ  
-มีป้าย/สนญลนกษณ์บอกทิศทางหรือ 
ต าแหน่งในการเข้าถึงจมุให้บริการ 
โุยสะุวกและชนุเจน  
–มีแผนผนงก าหนุขน้นตอนและ 
ผู้รนบผิุชอบในแต่ละขน้นตอน  
–มีแบบค าร้องพร้อมทน้งตนวอย่าง
การกรอกข้อมูล/มีเจ้าหน้าที่ให้
ค าแนะน า 
 -มีจมุแรกรนบเพ่ือช่วยอ านวยความ 
สะุวกต่าง ๆ เช่น คนุกรองผู้มา
ติุต่อ ให้ค าแนะน า ในการขอรนบ
บริการหรือช่วยเตรียม เอกสาร 

ทมกส านนก/ 
กอง 

ตลอุ
ปีงบประมาณ  

รายงานผลการ
 ุาเนินการในที่ 

ประชมมพนนกงาน 
ประจ าุือน 

6.ปรนบปรมงวิธีการ และ
ขน้นตอนการ ุ าเนินงาน/
การให้บริการุีขึ้น 

-น าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
พนฒนาการปฏิบนติงานให้โปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ และลุขน้นตอนการ
ปฏิบนติงาน เช่น ให้บริการรนบช าระ
ภาษีผ่าน อินเตอร์เน็ต การแจ้ง
เรื่องร้องเรียนร้อง ทมกข์ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

ส านนกปลนุ/ 
กองคลนง 

ก.พ.-มี.ค. 66 รายงานผลการ
 ุาเนินการในที่ 

ประชมมพนนกงาน 
ประจ าเุือน 

7.เปิุโอกาสให้ 
ผู้รนบบริการผู้มาติุต่อ 
หรือผู้มีส่วนไุ้ ส่วนเสีย 
เข้าไปมีส่วน ร่วมในการ
ปรนบปรมงพนฒนาการ 
 ุาเนินงาน/การให้บริการ

ของหน่วยงาน 

-มีการประเมินผลความพึงพอใจ ณ 
จมุ ให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและ
สะุวก ต่อผู้รนบบริการและน าผล
การประเมิน มาวิเคราะห์ สรมป 
รายงานให้ผู้บริหาร หน่วยงาน
พิจารณาเพ่ือปรนบปรมง คมณภาพการ
ปฏิบนติงานและบริการ อย่างน้อยปี
ละ 2 ครน้ง รวมทน้งเผยแพร่ 
ประชาสนมพนนธ์ให้บมคลากรของ
องค์กร และประชาชนทราบ 

ทมกส านนก/ 
กอง  

ตลอุ
ปีงบประมาณ  

รายงานผลการ
 ุาเนินการในที่ 

ประชมมพนนกงาน 
ประจ าเุือน   
 
 
 
 
 
 
 



OIT     
1.โครงการ ให้บริการ E-
Service 

1.การจนุท าระบบยื่นแบบแสุง 
รายการเพื่อช าระภาษีป้ายผ่าน 
อินเตอร์เน็ต  
2.การจนุท าแบบค าขอรนบบริการ 
เช่น  
- ค าร้องขอตนุแต่งก่ิงไม้ ต้นไม้  
–ค าร้องขอน้ าอมปโภค-บริโภค  
 -ค าร้องขึ้นทะเบียนเุ็กแรกเกิุ 
-ค าร้องทน่วไป  
 

ทมกส านนก/ 
กอง  

ตลอุ
ปีงบประมาณ  

รายงานผลการ 
 ุาเนินการในที่ 

ประชมมพนนกงาน 
ประจ าเุือน 

2.  ุาเนินการเกี่ยวกนบ 
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

ให้กองคลนงุ าเนินการเก่ียวกนบ  
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี  
– รายงานการก ากนบติุตามการใช้
จ่าย งบประมาณ ประจ าปี รอบ 6 
เุือน  
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี ให้ถูกต้องตาม
ปีงบประมาณ 

กองคลนง ก.พ.- มี.ค. 66 รายงานผลการ 
 ุาเนินการในที่ 

ประชมมพนนกงาน 
ประจ าเุือน 

เมษายน 2566 

3.การบริหารและ พนฒนา
ทรนพยากรบมคคล  
–การุ าเนินการตาม 
นโยบายการบริหาร 
ทรนพยากรบมคคล 

1.แสุงนโยบายที่เกี่ยวข้องกนบการ 
บริหารทรนพยากรบมคคลที่มี
จมุมม่งหมาย หรือวนตถมประสงค์ เพื่อ
ก่อให้เกิุการบริหารทรนพยากร
บมคคลที่มีความโปร่งใสและมี
คมณธรรม  
2.เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสมุ
หรือผู้บริหารที่ไุ้รนบมอบหมายหรือ
นโยบายที่ก าหนุในนามของ
หน่วยงานเป็นนโยบายที่ใช้บนงคนบใน
ปี 2566 

ส านนกปลนุ ก.พ.- มี.ค. 66 รายงานผลการ
 ุาเนินการในที่ 

ประชมมพนนกงาน 
ประจ าเุือน 
เมษายน 2566 

4.การจนุการเรื่อง 
ร้องเรียนการทมจริต 

จนุให้มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทมจริตและประพฤติมิชอบ โุย
ให้รนกษาความลนบของผู้ร้องเรียน 
และผู้ถูก ร้องเรียน 

ส านนกปลนุ ตลอุ
ปีงบประมาณ 

รายงานผลการ
 ุาเนินการในที่ 

ประชมมพนนกงาน 
ประจ าเุือน 

5.จนุให้มีข้อมูลเชิง สถิติ
เรื่องร้องเรียนการทมจริต
และประพฤติมิชอบ 

จนุให้มีให้มีข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง 
ร้องเรียนการทมจริตและประพฤติมิ
ชอบแสุงบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

  ส านนกปลนุ ตลอุ
ปีงบประมาณ 

รายงานผลการ
 ุาเนินการในที่ 

ประชมมพนนกงาน 
ประจ าเุือน 

6.แสุงเจตจ านงสมจริต
ของผู้บริหาร 

-จนุให้มีเจตจ านงสมจริตของ
ผู้บริหาร แสุงบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
- แสุงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือ

ส านนกปลนุ ตลอุ
ปีงบประมาณ  

รายงานผลการ
 ุาเนินการ 

ผ่านเวปไซต์   



ค ามน่นว่าจะปฏิบนติหน้าที่และ
บริหารหน่วยงาน อย่างซื่อสนตย์
สมจริต โปร่งใสและเป็นไป ตามหลนก
ธรรมาภิบาล โุยต้องเป็นการ
 ุาเนินการโุยผู้บริหารสูงสมุคน 

ปัจจมบนนของหน่วยงาน 
7.การมีส่วนร่วมของ 
ผู้บริหาร 

จนุให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ 
ผู้บริหารในปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 

ส านนกปลนุ ตลอุ
ปีงบประมาณ 

รายงานผลการ
 ุาเนินการในที่ 

ประชมมพนนกงาน 
ประจ าเุือน 

8.การประเมินความเสี่ยง
เพ่ือการป้องกนนการทมจริต 

1.แสุงผลการประเมินความเสี่ยง
ของการุ าเนินงานหรือการปฏิบนติ 
หน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิุการทมจริต
หรือก่อให้เกิุการขนุกนนระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกนบ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน บนเว็บไซต์หน่วยงาน  
2. มีข้อมูลรายละเอียุของผลการ 
ประเมิน ยกตนวอย่างเช่น เหตมการณ์ 
ความเสี่ยงและระุนบของความเสี่ยง 
มาตรการและการุ าเนินการในการ 
บริหารจนุการความเสี่ยง เป็นต้น 
3.เป็นการุ าเนินการในปี พ.ศ. 
2566 

  ส านนกปลนุ ก.พ.- มี.ค. 66 รายงานผลการ
 ุาเนินการในที่ 

ประชมมพนนกงาน 
ประจ าเุือน 

9.การุ าเนินการเพ่ือ 
จนุการความเสี่ยงการ 
ทมจริต 

1.แสุงการุ าเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสุงถึงการจนุการความ
เสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิุการ
ทมจริตหรือก่อให้เกิุการขนุกนน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกนบ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน บนเว็บไซต์ หน่วยงาน 
2.เป็นกิจกรรมหรือการุ าเนินการ
ที่สอุคล้องกนบมาตรการหรือการ 
 ุาเนินการเพ่ือบริหารจนุการความ 

เสี่ยงตามข้อ O36  
3.เป็นการุ าเนินการในปี 2566 

  ส านนกปลนุ ก.พ.- มี.ค. 66 รายงานผลการ
 ุาเนินการในที่ 

ประชมมพนนกงาน 
ประจ าเุือน 

10.การเสริมสร้าง 
วนฒนธรรมองค์กร 

1.จนุให้มีกิจกรรมแสุงการ
 ุาเนินการ หรือกิจกรรมของ

หน่วยงานที่แสุงถึง การเสริมสร้าง
วนฒนธรรมองค์กรให้ เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานมีทนศนคติ ค่านิยมในการ
ปฏิบนติงานอย่างซ่ือสนตย์ สมจริตอย่าง
ชนุเจน  

ส านนกปลนุ ตลอุ
ปีงบประมาณ 

รายงานผลการ
 ุาเนินการในที่ 

ประชมมพนนกงาน 
ประจ าเุือน 



2.เป็นการุ าเนินการในปี 2565 
11.จนุให้มีแผนปฏิบนติ
การป้องกนนการทมจริต 

1.จนุท าและแสุงแผนปฏิบนติการที่
มีวนตถมประสงค์เพ่ือป้องกนนการ
ทมจริตหรือพนฒนาุ้านคมณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานโุยมี
ข้อมูลรายละเอียุของแผนฯ 
ยกตนวอย่างเช่น โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ ช่วงเวลา  ุาเนินการ 
เป็นต้น 
2.เป็นแผนที่มีระยะเวลาบนงคนบใช้ 
ครอบคลมมปี 2566-2570 

  ส านนกปลนุ ก.พ.- มี.ค. 66 รายงานผลการ
 ุาเนินการในที่ 

ประชมมพนนกงาน 
ประจ าเุือน 

เมษายน 2566 

12.รายงานการก ากนบ
ติุตามการุ าเนินการ
ป้องกนนการทมจริตประจ าปี 

1.รายงานการก ากนบติุตามการ
 ุาเนินการป้องกนนการทมจริต

ประจ าปี รอบ 6 เุือน แสุง
ความก้าวหน้าในการุ าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบนติการป้องกนนการ
ทมจริต โุยมีข้อมูลรายละเอียุ
ความก้าวหน้า ยกตนวอย่างเช่น 
ความก้าวหน้า การุ าเนินการแต่
ละโครงการ กิจกรรม รายละเอียุ
งบประมาณท่ีใช้  ุาเนินงาน เป็น
ต้น และเป็นข้อมูลใน ระยะเวลา 6 
เุือนแรกของปีที่รนบการ ประเมิน 
2.รายงานผลการุ าเนินการ
ป้องกนนการทมจริตประจ าปี 
แสุงผลการุ าเนินงานตาม 
แผนปฏิบนติการป้องกนนการทมจริต 
โุยมี ข้อมูลรายละเอียุสรมปผล
การุ าเนินการ ยกตนวอย่างเช่น ผล
การุ าเนินการโครงการหรือ
กิจกรรม ผล การใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อมปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสนมฤทธิ์ตาม 
เป้าหมาย เป็นต้น 

  ส านนกปลนุ   มี.ค. 66 
  ก.ย. 66 

รายงานผลการ
 ุาเนินการในที่ 

ประชมมพนนกงาน 
ประจ าเุือน 

เมษายน 2566 
และตมลาคม 

2566 

13.จนุท ามาตรการ 
ส่งเสริมคมณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายใน 
หน่วยงาน 

จนุท ามาตรการส่งเสริมคมณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
- แสุงการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคมณธรรมและความโปร่งใส
ในการุ าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครนฐของปีที่ผ่านมาโุยมีข้อมูล
รายละเอียุการวิเคราะห์ 
ยกตนวอย่างเช่น ประเุ็นที่ เป็น
ข้อบกพร่องหรือจมุอ่อนที่จะต้อง 

  ส านนกปลนุ ก.พ.- มี.ค. 66 รายงานผลการ
 ุาเนินการในที่ 

ประชมมพนนกงาน 
ประจ าเุือน 

เมษายน 2566 



แก้ไขโุยเร่งุ่วนที่มีความ
สอุคล้องกนบผลการประเมินฯ 
ประเุ็นที่จะต้อง พนฒนาใหุ้ีขึ้น 
แนวทางการน าผลการ วิเคราะห์
ไปสู่การปฏิบนติของหน่วยงานเป็น
ต้น และมีมาตรการเพ่ือขนบเคลื่อน 
การส่งเสริมคมณธรรมและความ
โปร่งใส ภายในหน่วยงานใหุ้ีขึ้น 
ซึ่งสอุคล้อง ตามผลการวิเคราะห์
ผลการประเมินฯ 

14.การุ าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคมณธรรม
และความโปร่งใสภายใน 
หน่วยงาน 

1.แสุงผลการุ าเนินการตาม 
มาตรการเพ่ือส่งเสริมคมณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานโุย
มีข้อมูลรายละเอียุการน า
มาตรการเพ่ือส่งเสริมคมณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่
การปฏิบนติอย่างเป็นรูปธรรม  
2.เป็นการุ าเนินการในปี 2566 

  ส านนกปลนุ ก.พ.- มี.ค. 66 รายงานผลการ
 ุาเนินการในที่ 

ประชมมพนนกงาน 
ประจ าเุือน 

เมษายน 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


