
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ  
เทศบาลต าบลจันดุม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

  ตามท่ีได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลจันดุม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 และได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลจันดุม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 โดยได้มีการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ  ระยะเวลา
ด าเนินการ  

ผลการด าเนินการ  ข้อเสนอแนะ  

IIT       
1.การสร้างฐาน 
ความคิดการแยกแยะ 
ประโยชน์ส่วนตัวและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

-เสริมสร้างฐานความคิดการ 
แยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและ
ประโยชน์ส่วนรวม ในรูปแบบการ
อบรม/จัดท าสื่อ ประชาสัมพันธ์ 

ทุกส านัก/
กอง 

ม.ค.-มี.ค.66 1. จัดท าคู่มือ 
ปฏิบัติงานเพื่อ 
ป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนเทศบาล
ต าบลจันดุมขึ้น และ
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ 
เจ้าหน้าที่ของ 
หน่วยงานใช้เป็นคู่มือ 
ในการปฏิบัติราชการ 
2.จัดกิจกรรมการ 
มอบนโยบายของ 
ผู้บริหารในเรื่องการ 
พัฒนาและยกระดับ 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการ 
บริหารงาน 

 

2.จัดท ามาตรการ
ส่งเสริม คุณธรรมและ 
ความโปร่งใส ภายใน
หน่วยงาน และ
วิเคราะห์ ความเสี่ยง
การทุจริต 

1.แต่งตั้งคณะท างานจัดท า 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
2.ประชุมคณะท างานเพ่ือ จัดท า
มาตรการ  
3.มอบหมายให้งาน /กอง / 
ส านัก รับผิดชอบด าเนินการ 

ส านักปลัด ม.ค.-มี.ค.66 1.จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 
คณะท างานในการ 
จัดท ามาตรการฯ 
พร้อมแจ้งค าสั่งให้ 
ผู้รับผิดชอบทราบ  
2. บันทึกข้อความ 
ภายในแจ้งให้
ด าเนินการตาม 
มาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสขององค์กร 
แจ้งให้ทุกกอง/ 
ผู้รับผิดชอบ  

 



ด าเนินการตาม 
มาตรการฯ  
3.จัดให้มีการประชุม 
คณะท างานเพ่ือ 
ติดตามผลการ 
ปฏิบัติงานตาม 
มาตรการฯ พร้อมให้
ผู้รับผิดชอบรายงาน 
ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรการ 

EIT      
1.ปรับปรุงระบบ การ
ท างานและ เพ่ิม
ประสิทธิภาพ การ
ให้บริการแก่ 
ประชาชน 

 -จัดท าแผนผังแสดงขั้นตอน/ 
ระยะเวลาให้บริการ ประชาชน
และระบุ ผู้รับผิดชอบงาน
ให้บริการในทุกกระบวนงานให้
ทราบ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชนทราบผ่าน ช่องทางที่
หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อ
สังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 

ทุกงาน/ 
ส านัก/กอง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 - จัดท าคู่มือส าหรับ 
ประชาชนของ 
เทศบาลต าบลจันดุม
และเผยแพร่ ทางเว็ป
ไซต์ - จัดท าผังแสดง 
ขั้นตอนการขอรับ 
บริการ โดยมีการลด 
ขั้นตอนการให้บริการ 
ของเทศบาลต าบลจัน
ดุม 

 

2.สร้างฐาน ความคิด
ในการ ปฏิบัติงานของ 
บุคลากร โดย ค านึงถึง 
ประโยชน์ประชาชน
และประโยชน์ 
ส่วนรวมเป็นหลัก 

-พัฒนาบุคลากรโดย ปลูกฝัง ฐาน
ความคิดในการแยกแยะ 
ประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์
ส่วนรวม เช่น เสริมสร้างความรู้
ให้เกิด ความตระหนักในการเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า 
ประโยชน์ส่วนบุคคล  
-สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียม กัน และ
ไม่เลือกปฏิบัติ เช่น ก าหนด
ประเด็นการให้บริการอย่างเท่า
เทียมกันไว้ในพันธกิจขององค์กร
และ มีแนวทางในการด าเนินการ 
ร่วมกัน 

ทุกงาน/ 
ส านัก/กอง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

- จัดท าโครงการ 
ฝึกอบรมด้าน 
คุณธรรมจริยธรรม 
ตามโครงการ 
ฝึกอบรมเสริมสร้าง 
คุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลและ 
พนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566  
- การสร้างค่านิยม 
วัฒนธรรมองค์กร
และการรับรู้ร่วมกัน
ในการค านึงถึง 
ประโยชน์ส่วนรวม 

 



โดยวิธีการเน้นย้ าผ่าน 
การประชุมข้อ 
ราชการประจ าเดือน 
ระหว่างผู้บริหารและ 
พนักงาน  
- จัดท าประกาศ 
เทศบาลต าบลจันดุม 
เรื่อง ค่านิยมหลัก
และวัฒนธรรม
องค์กร 

3.จัดให้มีการ 
เผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานให้มีลักษณะ
เข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อน 
และหลากหลาย 
ช่องทาง 

-จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพ่ือ
อ านวยความสะดวก ให้แก่
ประชาชนผู้รับบริการที่จะมา
ติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล 
หรือรับค าติชม /แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ การด าเนินงาน/
การให้บริการขององค์กร เช่น จัด
ให้มีหมายเลขโทรศัพท์ เฉพาะ
เจ้าหน้าที่ให้บริการ ข้อมูลการ
บริการหรือการ ด าเนินงานของ
องค์กร ตลอดระยะเวลาท าการ 
 -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เพ่ือ
อ านวยความสะดวก ให้แก่
ประชาชนผู้มาติดต่อ สอบถาม
หรือขอข้อมูลหรือ แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน
ขององค์กร 
 -จัดให้มีช่องทางสื่อสารใน 
รูปแบบ ต่าง ๆ เช่น การ จัดตั้ง
ศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟัง
ความคิดเห็น ประชุมรับฟังความ
คิดเห็น เป็นต้น 

ส านักปลัด ตลอด
ปีงบประมาณ 

- การจัดท าและ 
เผยแพร่คู่มือส าหรับ 
ประชาชนเทศบาล
ต าบลจันดุม 
 - มีการจัดตั้งศูนย์ 
ข้อมูลข่าวสาร 
เทศบาลต าบลจันดุม
และค าสั่ง เทศบาล
ต าบลจันดุมแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์
ข้อมูล ข่าวสาร  
-มีการจัดท าค าสั่ง 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่ 
เวรบริการช่วงพัก 
กลางวัน 
วันหยุดราชการและ 
เวรรักษาการณ์ช่วง 
กลางคืน - มีการ
จัดท าช่องทางการรับ
ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ 
เพจ Facebook 
เทศบาลต าบลจันดุม 
Websiteเทศบาล
ต าบลจันดุม 
หมายเลข โทรศัพท์
044 196 500 
Line ตู้รับฟังความ
คิดเห็นสายตรงนายก 

 



การจัดเวทีประชาคม 
หมู่บ้าน 

4.จัดท าช่องทางให้ผู้
มาติดต่อร้องเรียนการ 
ทุจริตของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน 

-จัดให้มีช่องทางการแจ้ง เรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติ
มิชอบของ เจ้าหน้าที ่ 
-จัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบโดยตรง 

ส านักปลัด ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. จัดท าช่องทางการ 
ร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
บนเว็บไซต์หลักของ 
หน่วยงาน  
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 
คณะท างานและ 
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริตเทศบาล
ต าบลจันดุม  
3. มอบหมายให้ดูแล
ระบบรับร้องเรียน
การทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ของ 
หน่วยงาน 

 

5.โครงการการ 
ปรับปรุงคุณภาพ การ
ปฏิบัติงาน/ การ
ให้บริการให้ดีแก่
ประชาชน 

- จัดให้มีการอ านวยความสะดวก
ในการให้บริการแก่ประชาชน 
ดังนี้  
-มีเก้าอ้ีรับรองผู้มาติดต่อราชการ
หรือรับบริการ  
-มีป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทาง
หรือต าแหน่งในการเข้าถึงจุด
ให้บริการโดยสะดวกและชัดเจน 
 -มีแผนผังก าหนดขั้นตอนและ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน  
-มีแบบค าร้องพร้อมทั้ง ตัวอย่าง
การกรอกข้อมูล/มี เจ้าหน้าที่ให้
ค าแนะน า 
 -มีจุดแรกรับเพื่อช่วยอ านวย 
ความสะดวกต่าง ๆ เช่น คัด 
กรองผู้มาติดต่อ ให้ ค าแนะน าใน
การขอรับบริการในการขอรับ
บริการ หรือช่วยเตรียมเอกสาร 

ทุกส านัก/ 
กอง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

- มีการจัดเจ้าหน้าที่ 
และจุด
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ 
ค าแนะน าและบริการ 
ของเทศบาล  
- จัดที่รองรับผู้มา 
ติดต่อราชการทั้งใน 
ส่วนพื้นที่กลางและ 
ทุกส านัก/กอง  
- มีการจัดท าป้าย/ 
สัญลักษณ์ทุกจุดของ 
ส านักงานเทศบาล 
เพ่ือแจ้งให้ประชาชน 
ผู้มาติดต่อราชการ 
ได้รับความสะดวก 
 - การจัดท าและ 
เผยแพร่คู่มือส าหรับ 
ประชาชนเทศบาล
ต าบลจันดุมและผัง
ก าหนดระยะเวลา/ 

 



ขั้นตอนการให้บริการ 
ทุกส านัก/กอง  
- มีการจัดท าแบบค า 
ร้องต่าง ๆ และ
เจ้าหน้าที่ให้
ค าแนะน าทุกส านัก/ 
กองในช่วง
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อ
Covid-19 มีการ 
ก าหนดจุดคัดกรอง 
และเจ้าหน้าที่ 
สาธารณสุขบริการให้ 
ค าแนะน า 

6.ปรับปรุงวิธีการ 
และข้ันตอนการ
ด าเนินงาน/การ 
ให้บริการดีขึ้น 

-น าเทคโนโลยีสารสนเทศมา 
พัฒนาการปฏิบัติงานให้โปร่งใสมี
ประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เช่นให้บริการรับช าระ
ภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต การแจ้ง 
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน ระบบ
ออนไลน์ 

ทุกส านัก/ 
กอง 

ก.พ.-มี.ค.66   - มีการจัดท า QR 
Code ผ่าน 
Application Line / 
Facebook / 
Website ของ
เทศบาลต าบลจันดุม 
เพ่ือรองรับการรับ
แจ้ง/ ร้องเรียน/
เสนอแนะ/ ความพึง
พอใจต่อการบริการ
ของประชาชนผู้มี 
ส่วนได้เสียในพื้นท่ี  
-มีการใช้ระบบแสกน 
QR Code เพ่ือการ
ช าระ ภาษ ี 
- มีการรับช าระค่า
ภาษ ีค่าธรรมเนียม 
จาก QR Code และ
โอนเงินผ่าน ระบบ
มือถือ  
-น าเทคโนโลยีมาช่วย 
ในการยื่นภาษีผ่าน 
ระบบไลน์เพ่ือลด 
ขั้นตอน 

 



7.เปิดโอกาสให้ 
ผู้รับบริการผู้มา 
ติดต่อหรือผู้มี ส่วนได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วน 
ร่วมในการปรับปรุง 
พัฒนาการ
ด าเนินงาน/การ
ให้บริการของ 
หน่วยงาน 

-มีการประเมินผลความพึง พอใจ 
ณ จุดให้บริการใน รูปแบบที่ง่าย
และสะดวกต่อ ผู้รับบริการและ
น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ 
สรุป รายงานให้ผู้บริหาร 
หน่วยงานพิจารณาเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงานและ
บริการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ 
บุคลากรขององค์กรและ 
ประชาชนทราบ 

ทุกส านัก/ 
กอง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

- มีการจัดท า
แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจในการ
ใช้บริการของ
ประชาชน เพ่ือน ามา
ปรับปรุง คุณภาพใน
การปฏิบัติงาน 

 

OIT      
1.โครงการ ให้บริการ
E- Service 

1.การจัดท าระบบยื่นแบบ แสดง
รายการเพื่อช าระภาษี ป้ายผ่าน
อินเตอร์เน็ต  
2.การจัดท าแบบค าขอรับ บริการ 
เช่น  
-ค าร้องขอตัดแต่งก่ิงไม้ ต้นไม้  
-ค าร้องขอน้ าอุปโภค – บริโภค 
-ค าร้องขอขึ้นทะเบียนเด็กแรก
เกิด 
- ค าร้องทั่วไป 

ทุกส านัก/ 
กอง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

- มีการจัดท า QR 
Code ผ่าน 
Application Line / 
Facebook / 
Website ของ 
เทศบาลต าบลจันดุม 
เพ่ือรองรับการรับ
แจ้ง/ร้องเรียน/ 
เสนอแนะ/ความพึง 
พอใจต่อการบริการ 
ของประชาชนผู้มี
ส่วนได้เสียในพื้นท่ี  
-มีการใช้ระบบแสกน 
QR Code เพ่ือการ 
ช าระภาษี 

 

2.ด าเนินการเกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณ ประจ าปี 

ให้กองคลังด าเนินการเก่ียวกับ  
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี  
- รายงานการก ากับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปี รอบ 6 
เดือน  
- รายงานผลการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าปี ให้ถูกต้อง
ตามปีงบประมาณ 
 
 

กองคลัง ก.พ.-มี.ค.66 - รายงานตามการ
ก ากับ ติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี รอบ 6 
เดือน 

 



3.การบริหาร และ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล การด าเนินการ 
ตามนโยบายการ 
บริหารทรัพยากร 
บุคคล 

1.แสดงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
จุดมุ่งหมายหรือ วัตถุประสงค์ 
เพ่ือก่อให้เกิด การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ที่มีความโปร่งใส
และมี คุณธรรม  
2.เป็นนโยบายของผู้บริหาร 
สูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับ
มอบหมายหรือนโยบายที่ ก าหนด
ในนามของหน่วยงาน เป็น
นโยบายที่ใช้บังคับในปี 2566 

ส านักปลัด ก.พ.-มี.ค.66   -จัดท าประกาศ 
เทศบาลต าบลจันดุม 
เรื่อง นโยบายการ
บริหารทรัพยากร 
บุคคล  
-จัดท าแนวทางการ
ด าเนินการตาม 
นโยบายบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

 

4.การจัดการ เรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

จัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติ
มิชอบ โดยให้รักษา ความลับของ
ผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน 
-การด าเนินการแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียน ให้เสร็จทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ส านักปลัด ตลอด
ปีงบประมาณ 

1.จัดให้มีช่องทาง
การแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการ ทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
ผ่านช่องทาง 
ดังต่อไปนี้  
- ทางเว็บไซต์
เทศบาลต าบลจันดุม 
www.Jandoom.go.th    
- ทางโทรสาร  
0 54 196 500 
 - ทางโซเชียลมีเดีย 
Facebook เทศบาล 
ต าบลจันดุม 
- มาด้วยตนเอง  
- กล่องรับเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริต 
เทศบาลต าบลจันดุม 
2.มอบหมายให้
ประชาสัมพันธ์เป็น
ผู้รับเรื่องร้องเรียน 
และเป็นผู้ดูแลระบบ
รับร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน แต่
เพียงผู้เดียว 
 

 



5.จัดให้มีข้อมูล เชิง
สถิติเรื่อง ร้องเรียน
การทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

จัดให้มีให้มีข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติ
มิชอบแสดงบน เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

ส านักปลัด ตลอด
ปีงบประมาณ 

จัดท าข้อมูลสถิติเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 
เดือน และรอบ 12 
เดือน 

 

6.แสดงเจตจ านง 
สุจริตของผู้บริหาร 

จัดให้มีเจตจ านงสุจริตของ 
ผู้บริหาร แสดงบนเว็บไซต์ของ 
หน่วยงาน  
- แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์ หรอื
ค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และ
บริหารหน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์
สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยต้องเป็น
การ ด าเนินการโดยผู้บริหาร 
สูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน 

ส านักปลัด ตลอด
ปีงบประมาณ 

1.จัดท าประกาศ 
เทศบาลต าบลจันดุม 
เรื่อง เจตจ านงทาง
การเมืองในการ 
ต่อต้านการทุจริตของ 
ผู้บริหารเทศบาล
ต าบลจันดุม 
2.ผู้บริหารสูงสุดของ 
หน่วยงานด าเนิน 
กิจกรรมการอ่าน 
เจตจ านงสุจริต 
พร้อมทั้งปฏิญาณตน
ว่าจะปฏิบัติหน้าที่
และบริหารหน่วยงาน 
อย่างซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใสและเป็นไป 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

7.การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 

จัดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารใน ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

ส านักปลัด ตลอด 
ปีงบประมาณ 

จัดให้มีกิจกรรมการมี 
ส่วนร่วมของผู้บริหาร 
ในกิจกรรมต่าง ๆ 
ดังนี้  
1. กิจกรรมการอ่าน 
นโยบายไม่รับ 
ของขวัญ (No Gift 
Policy ) ของ 
ผู้บริหารสูงสุดและ
เจ้าหน้าที่  
2.กิจกรรมการอ่าน 
เจตจ านงสุจริตในการ 
บริหารงานและ 
กิจกรรมปฏิญาณตน 
แสดงเจตจ านงต้าน 

 



ทุจริตของผู้บริหาร
และบุคลากรของ 
หน่วยงาน  
3. กิจกรรมการ 
ประชุมร่วมระหว่าง 
ฝ่ายบริหารและ 
พนักงานประจ า เพ่ือ 

3.1 ติดตามการ
ด าเนินการตามแผน 
ปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต  
3.2 ติดตามการ
ด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน 
หน่วยงาน  
3.3 กิจกรรมการ
อ่านประกาศเทศบาล
ต าบลจันดุม เรื่อง 
ประมวลจริยธรรม 
ของข้าราชการของ 
เทศบาลต าบลจันดุม
โดยผู้บริหารสูงสุด 
3.4 กิจกรรมการ
มอบนโยบายของ 
ผู้บริหารในเรื่องการ 
พัฒนาและยกระดับ 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการ
บริหารงาน 

8.การประเมินความ
เสี่ยงเพ่ือการป้องกัน
การทุจริต 

1.แสดงผลการประเมินความ
เสี่ยงของการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการ 
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงานบนเว็บไซต์หน่วยงาน 

ส านักปลัด ก.พ.-มี.ค.66  จัดท ารายงาน 
ประเมินความเสี่ยง 
ทุจริต ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

 



2. มีข้อมูลรายละเอียดของผล
การประเมิน ยกตัวอย่าง เช่น 
เหตุการณ์ ความเสี่ยง และระดับ
ของความเสี่ยง มาตรการและการ
ด าเนินการในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง เป็นต้น  
3.เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ.
2566 

9.การด าเนินการเพ่ือ
จัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต 

1.แสดงการด าเนินการหรือ 
กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ
ความเสี่ยงในกรณีท่ีอาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ 
หน่วยงานบนเว็บไซต์หน่วยงาน 
2.เป็นกิจกรรมหรือการ
ด าเนินการที่สอดคล้องกับ 
มาตรการหรือการด าเนินการเพ่ือ
บริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 
O36  
3.เป็นการด าเนินการในปี 2566 

ส านักปลัด ก.พ.-มี.ค.66   จัดท ารายงานการ
ด าเนินการเพ่ือ
จัดการความเสี่ยง
ทุจริต 

 

10.การเสริมสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กร 

1.จัดให้มีกิจกรรมแสดงการ
ด าเนินการหรือกิจกรรมของ 
หน่วยงานที่แสดงถึงการ 
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี 
ทัศนคติ ค่านิยมในการ 
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์ สุจริต
อย่างชัดเจน  
2.เป็นการด าเนินการในปี 2566 

ส านักปลัด ตลอด 
ปีงบประมาณ 

จัดท าประมวล 
จริยธรรมของ 
ข้าราชการของ 
เทศบาลต าบลจันดุม
ประจ าปี พ.ศ. 
2566 และ 
ประกาศใช้ประมวล 
จริยธรรมของ 
ข้าราชการของ 
เทศบาลต าบลจันดุม 

 

11.จัดให้มี 
แผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต 

1.จัดท าและแสดงแผนปฏิบัติการ
ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการ 
ทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน 
โดยมีข้อมูลรายละเอียดของ 
แผน ฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลา

ส านักปลัด ก.พ.-มี.ค.66  1.จัดท าแผนปฏิบัติ 
การป้องกันการทุจริต 
พ.ศ.2566 โดย
แต่งตั้งคณะผู้จัดท า 
แผนฯ แต่งตั้ง 
คณะกรรมการ 
ประเมินผลและ 

 



ด าเนินการ เป็นต้น  
2.เป็นแผนที่มีระยะเวลา บังคับ
ใช้ครอบคลุมปี 2566-2570 

ติดตามแผนฯ  
-ประกาศใช้ 
แผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต 
พ.ศ.2566  
- เผยแพร่แผนปฏิบัติ 
การป้องกันการทุจริต 
พ.ศ.2566-2570 
บนเว็บไซต์หลักของ 
หน่วยงาน 

12.รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินการ 
ป้องกันการทุจริต 
ประจ าปี 

1.รายงานการก ากับติดตาม การ
ด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน แสดง
ความก้าวหน้าในการ ด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตโดยมีข้อมูลรายละเอียด 
ความก้าวหน้า ยกตัวอย่าง เชน่ 
ความก้าวหน้า การด าเนินการแต่
ละโครงการ กิจกรรม 
รายละเอียด งบประมาณท่ีใช้
ด าเนินงาน เป็นต้น และเป็น
ข้อมูลใน ระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของ ปีที่รับการประเมิน  
2.รายงานผลการด าเนินการ 
ป้องกันการทุจริตประจ าปี 
แสดงผลการด าเนินงานตาม 
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต 
โดยมีข้อมูล รายละเอียดสรุปผล
การด าเนินการ ยกตัวอย่างเช่น 
ผลการด าเนินการโครงการ หรือ
กิจกรรมผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น 

ส านักปลัด มี.ค.66 และ 
ก.ย.66 

รายงานการติดตาม 
การด าเนินการตาม 
แผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต 
พ.ศ.256-2570 
รอบ 6 เดือน ผ่าน
ระบบ  
E-PlanNACC 
ภายในเดือน มีนาคม 
2566 

 

13.จัดท ามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

จัดท ามาตรการส่งเสริม คุณธรรม
และความโปร่งใส ภายใน
หน่วยงาน  
- แสดงการวิเคราะห์ผลการ  

ส านักปลัด ก.พ.-มี.ค.66  จัดท ามาตรการ 
ส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของ 
เทศบาลต าบลจันดุม 

 



ประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐของปีที่ผ่านมา 
โดยมีข้อมูลรายละเอียดการ
วิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
ที่มีความสอดคล้องกับผลการ 
ประเมินฯประเด็นที่จะต้อง 
พัฒนาให้ดีขึ้นแนวทางการน าผล
การวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงาน เป็นต้น และมี
มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องตามผลการ 
วิเคราะห์ผลการประเมินฯ 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

14.การด าเนินการ 
ตามมาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

1.แสดงผลการด าเนินการตาม
มาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานโดยมีข้อมูลรายละเอียด
การน ามาตรการเพ่ือส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม  
2.เป็นการด าเนินการในปี 2566 

ส านักปลัด ก.พ.-มี.ค.66  รายงานผลการ
ด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของเทศบาล
ต าบลจันดุม ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 
2566 

 

 


