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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลต าบลดอนแก้ว อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

1. วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลดอนแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลต าบลดอนแก้ว พบว่ามีผลคะแนน  
63.57 คะแนน อยู่ในระดับ D 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 3 ~ 
 

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าที่    92.09 คะแนน จากผลคะแนน IIT พบว่ามีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง  

1. การใช้งบประมาณ ความรู้เกี่ยวกับแผนการใช้
งบประมาณของหน่วยงาน 
2. ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินขอราชการ   
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
3.ความรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
4.การสร้างฐานความคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัว
และประโยชน์ส่วนร่วม 
5. ไม่มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน  

2. การใช้งบประมาณ 88.49 คะแนน 
3. การใช้อ านาจ 89.94 คะแนน 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 84.56 คะแนน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 83.15 คะแนน 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
1. คุณภาพการด าเนินงาน 82.53 คะแนน 

 
จากผลคะแนน EIT พบว่ามีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง 
1.ระบบการท างานและประสิทธิภาพการให้บริการแก่
ประชาชน 
2.การปฏิบัติงานของบุคลากร โดยค านึงถึงประโยชน์
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
3.การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานให้มีลักษณะเข้าถึงง่าย
ไม่ซับซ้อน และหลากหลายช่องทาง 
4.หน่วยงานไม่มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  
5.คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการทีดี่แก่ประชาชน 
วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงาน 
 

2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 79.48 คะแนน 
 

3. การปรับปรุงการท างาน 73.47 คะแนน 
 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (OIT) 
1. การเปิดเผยข้อมูล 68.63 คะแนน 1.หน่วยงานไม่มีบริการE-Service 

2. การด าเนินการเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีและการรายงานการก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปี รอบ 6 เดือน 
และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ผิดปีงบประมาณ 
3 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. การป้องกันการทุจริต 0.00 
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และการรายงานผลเป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือ
ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหรือนโยบายที่ก าหนดในนาม
ของหน่วยงาน ผิดปีงบประมาณ 
4. การแสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
5. การแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ
ปีที่ผ่านมา  
6. การแสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
7. การแสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
8.การแสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกัน
การทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน  
9.การแสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่
แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริตอย่างชัดเจน  
10. การแสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
จัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
11.การแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  
12. การแสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
มีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน  
13.การแสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค าม่ันว่าจะปฏิบัติ
หน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
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3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
จากการประชุมร่วมระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลดอนแก้ว เมื่อวันที่ 27 
มกราคม 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของเทศบาลต าบลดอนแก้ว ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

การติดตามผล 

IIT     
1.รู้เกี่ยวกับแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี ของ
หน่วยงาน 

-ส่งเสริมให้บุคลากรทุกส านัก/กอง มี
ส่วนร่วมให้มีการติดตามความก้าวหน้า
การเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดให้มีการ
ประชุมและรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณใรระดับหน่วยงาน
ประจ าเดือนหรือไตรมาศ 

กองคลัง ก.พ.-มี.ค.
65 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน
เมษายน 2565 

2.ขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน  

-จัดท าแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ การยืม
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายก าหนดขั้นตอน
ปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/
การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก 
เปิดเผยและตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการ
ยืมของบุคคลภายในหรือภายนอกหรือ
ภาคเอกชน 

ทุกส านัก /
กอง 

ก.พ.-มี.ค.
65 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน
เมษายน 2565 

3.ความรู้แนวปฏิบัติ
ของหน่วยงาน
เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ
ที่ถูกต้อง 

-จัดท าคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
การยืมทรัพย์สินของราชการ 

กองคลัง ก.พ.-มี.ค.
65 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน
เมษายน 2565 

4.การสร้างฐาน
ความคิดการแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตัวและ
ประโยชน์ส่วนร่วม 

-เสริมสร้างฐานความคิดการแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วน
ร่วม ในรูปแบบการอบรม/จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

ส านักปลัด ก.พ.-มี.ค.
65 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน
เมษายน 2565 
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5.จัดท ามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานและ
วิเคราะห์ความเสี่ยง
การทุจริต 

1.แต่งตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 
2.ประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท า
มาตรการ 
3.มอบหมายให้งาน /กอง /ส านัก 
รับผิดชอบด าเนินการ 

ส านักปลัด ก.พ.-มี.ค.
65 

รายงานผลและ
เอกสารต่าง ๆ 
ตามตัวชี้วัดที่ 10 
การป้องกันการ
ทุจริต เพ่ือน าไป
เปิดเผยบน
เว็บไซต์ 

EIT     
1.ปรับปรุงระบบการ
ท างานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการแก่
ประชาชน 

-จัดท าแผนผังแสดงขั้นตอน/ระยะเวลา
ให้บริการประชาชนและระบุ
ผู้รับผิดชอบงานให้บริการในทุก
กระบวนงานให้ทราบ โดยเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อ
สังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

ทุกงาน/
ส านัก/กอง 

ตลอดปี รายงานผลการ
ด าเนินงานในที่
ประชุมองค์กรทุก
เดือน 

2.สร้างฐานความคิด
ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร โดย
ค านึงถึงประโยชน
ประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม
เป็นหลัก 

-พัฒนาบุคลากรโดย ปลูกฝังฐาน
ความคิดในการแยกแยะประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์ส่วนรวม เช่น
เสริมสร้างความรู้ให้เกิดความตระหนัก
ในการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล 
-สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน และไม่
เลือกปฏิบัติ เช่น ก าหนดประเด็นการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไว้ในพันธ
กิจขององค์กรและมีแนวทางในการ
ด าเนินการร่วมกัน 
 

ทุกงาน/
ส านัก/กอง 

ก.พ.-มี.ค.
65 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน
เมษายน 2565 

3.จัดให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานให้มี
ลักษณะเข้าถึงง่ายไม่
ซับซ้อน และ
หลากหลายช่องทาง 

-จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชน
ผู้รับบริการที่จะมาติดต่อสอบถามหรือ
ขอข้อมูล หรือรับค าค าติชม /แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/
การให้บริการขององค์กร เช่น จัดให้มี
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะเจ้าหน้าที่
ให้บริการข้อมูลการบริการหรือการ
ด าเนินงานขององค์กร ตลอด
ระยะเวลาท าการ 

ส านักปลัด ก.พ.-มี.ค.
65 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน
เมษายน 2565 
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-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้
มาติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลหรือ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กร 
-จัดให้มีช่องทางสื่อสารในรูปแบบ   
ต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม 
กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น ประชุมรับ
ฟังความคิดเห็น เป็นต้น 

4.จัดท าช่องทางให้ผู้
มาติดต่อร้องเรียน
การทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน 

-จัดให้มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ 
-จัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบโดยตรง 

ส านักปลัด ก.พ.-มี.ค.
65 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน
เมษายน 2565 

5.โครงการการ
ปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการให้ดีแก่
ประชาชน 

จัดให้มีการอ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการแก่ประชาชน ดังนี้ 
 -มีเก้าอ้ีรับรองผู้มาติดต่อราชการหรือ
รับบริการ 
-มีป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทางหรือ
ต าแหน่งในการเข้าถึงจุดให้บริการ
โดยสะดวกและชัดเจน 
-มีแผนผังก าหนดขั้นตอนและ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน 
-มีแบบค าร้องพร้อมทั้งตัวอย่างการ
กรอกข้อมูล/มีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า 
-มีจุดแรกรับเพ่ือช่วยอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ เช่น คัดกรองผู้มาติดต่อ 
ให้ค าแนะน า ในการขอรับบริการใน
การขอรับบริการหรือช่วยเตรียม
เอกสาร 

ทุกส านัก/
กอง 

ก.พ.-มี.ค.
65 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน
เมษายน 2565 

6.ปรับปรุงวิธีการ
และข้ันตอนการ
ด าเนินงาน/การ
ให้บริการดีขึ้น 

-น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น
ให้บริการรับช าระภาษีผ่าน
อินเตอร์เน็ต การแจ้งเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ผ่านระบบออนไลน์ 

ส านักปลัด  
กองคลัง 

ก.พ.-มี.ค.
65 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน
เมษายน 2565 
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7.เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วน 
ร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการ
ด าเนินงาน/การ
ให้บริการของ
หน่วยงาน 

-มีการประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุด
ให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวก
ต่อผู้รับบริการและน าผลการประเมิน
มาวิเคราะห์ สรุป รายงานให้ผู้บริหาร
หน่วยงานพิจารณาเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงานและบริการ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง รวมทั้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรขององค์กร
และประชาชนทราบ 

กองคลัง 
กองช่าง 

ก.พ.-มี.ค.
65 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน
เมษายน 2565 

OIT     
1.โครงการ 
ให้บริการE-Service 

1.การจัดท าระบบยื่นแบบแสดง
รายการเพื่อช าระภาษีป้ายผ่าน
อินเตอร์เน็ต 
2.การจัดท าแบบค าขอรับบริการ เช่น 
- ค าร้องขอตัดแต่งก่ิงไม้ ต้นไม้ 
-ค าร้องขอให้เก็บขยะมูลฝอย 
- ค าร้องขอเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ 

กองคลัง 
ส านักปลัด 
กองช่าง 

ก.พ.- มี.ค.
65 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน
เมษายน 2565 

2.ด าเนินการเกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
 

ให้กองคลังด าเนินการเก่ียวกับ 
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
- รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปี รอบ 6 เดือน 
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 
ให้ถูกต้องตามปีงบประมาณ 

กองคลัง ก.พ.- มี.ค.
65 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน
เมษายน 2565 

3.การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
-การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1.แสดงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมาย
หรือวัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ
โปร่งใสและมีคุณธรรม 
2.เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือ
ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหรือ
นโยบายที่ก าหนดในนามขอหน่วยงาน 
เป็นนโยบายที่ใช้บังคับในปี 2565 

ส านักปลัด ก.พ.- มี.ค.
65 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน
เมษายน 2565 

4.การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 
 

จัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้รักษา
ความลับของผู้ร้องเรียน และผู้ถูก
รอ้งเรียน 

ส านักปลัด ก.พ.- มี.ค.
65 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
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ประจ าเดือน
เมษายน 2565 

5.จัดให้มีข้อมูลเชิง
สถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

จัดให้มีให้มีข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แสดงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

งานนิติการ 
ส านักปลัด 

ก.พ.- มี.ค.
65 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน
เมษายน 2565 

6.แสดงเจตจ านง
สุจริตของผู้บริหาร 

จัดให้มีเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
แสดงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค าม่ันว่า
จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยต้องเป็นการ
ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคน
ปัจจุบันของหน่วยงาน 

ส านักปลัด ก.พ.- มี.ค.
65 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน
เมษายน 2565 

7.การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 

จัดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ส านักปลัด ก.พ.- มี.ค.
65 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน
เมษายน 2565 

8.การประเมินความ
เสี่ยงเพ่ือการป้องกัน
การทุจริต 
 

1.แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของ
การด าเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
บนเว็บไซต์หน่วยงาน 
2. มีข้อมูลรายละเอียดของผลการ
ประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ 
ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง 
มาตรการและการด าเนินการในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น  
3.เป็นการด าเนินการในปีที่ พ.ศ.
2565 
 

งานนิติการ 
ส านักปลัด 

ก.พ.- มี.ค.
65 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน
เมษายน 2565 
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9.การด าเนินการเพ่ือ
จัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต 

1.แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่
แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณี
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน บนเว็บไซต์
หน่วยงาน 
2.เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่
สอดคล้องกับมาตรการหรือการ
ด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความ
เสี่ยงตามข้อ O36  
3.เป็นการด าเนินการในปีที่ 2565 
 

งานนิติการ 
ส านักปลัด 

ก.พ.- มี.ค.
65 

รายงานผลการ
ด าเนินการในท่ี
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน
เมษายน 2565 

10.การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

1.จัดให้มีกิจกรรมแสดงการด าเนินการ
หรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริตอย่างชัดเจน  
2.เป็นการด าเนินการในปี 2565 
 

ส านักปลัด ก.พ.- มี.ค.
65 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน
เมษายน 2565 

11.จัดให้มี
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

1.จัดท าและแสดงแผนปฏิบัติการที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือ
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียด
ของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลา
ด าเนินการ เป็นต้น  
2.เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้
ครอบคลุมปี 2565 
 

งานนิติการ 
ส านักปลัด 

ก.พ.- มี.ค.
65 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน
เมษายน 2565 

12.รายงานการ
ก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี  

1.รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 
 แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
โดยมีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า 
ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า การ

งานนิติการ 
ส านักปลัด 

ก.พ.- มี.ค.
65 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน
เมษายน 2565 
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ด าเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ด าเนินงาน เป็นต้น  และเป็นข้อมูลใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีที่รับการ
ประเมิน 
 
2.รายงานผลการด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี 
แสดงผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยมี
ข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ
ด าเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการ
ด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผล
การใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น 
 

13.จัดท ามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

จัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของปี
ที่ผ่านมา โดยมีข้อมูลรายละเอียดการ
วิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่
เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้อง
แก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้อง
กับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน 
เป็นต้น และมีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
ตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ  

งานนิติการ 
ส านักปลัด 

ก.พ.- มี.ค.
65 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน
เมษายน 2565 

14.การด าเนินการ
ตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

1.แสดงผลการด าเนินการตาม
มาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมี
ข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

งานนิติการ 
ส านักปลัด 

ก.พ.- มี.ค.
65 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
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ภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม  
2.เป็นการด าเนินการในปี 2565 

ประจ าเดือน
เมษายน 2565 

 


