
 
 

 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     ส ำนักปลัดเทศบำล  ฝ่ำยอ ำนวยกำร  งำนนิติกำร  โทร. ๐ – ๓๙๓๘ – ๗๐๓๘ 
ที่                                     วันที่    ๒๕   มีนำคม ๒๕๖๔    
เรื่อง  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 

เรียน   นำยกเทศมนตรีต ำบลโป่งน  ำร้อน 

ตำมท่ีส ำนักปลัด  ได้รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของหน่วยงำนภำครัฐในปี พ.ศ.๒๕๖๓ และได้ก ำหนดมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้ดีภำยในหน่วยงำนในประเด็นที่จะต้องพัฒนำเนื่องจำกได้คะแนนต่ ำสุด คือตัวชี วัดที่ 
10 กำรป้องกันกำรทุจริต ซึ่งได้ คะแนน เท่ำกับร้อยละ ๑๘.๗๕ ซึ่งประเมินจำกกำรป้องกันกำรทุจริตต่อ
สำธำรณะมีรำยละเอียดตัวชี วัดกำร ประเมินมีรำยละเอียดดังนี  
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
 
ตัวชี วัดที่ 10 กำรป้องกัน
กำร ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1)กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 
 - กำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อกำรป้องกัน
กำรทุจริต  
-กำรป้องกันกำรทุจริต  
- กำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงกำร
ทุจริต  
(2) มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
 -มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ  
-มำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
–มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสกำรจัดซื อ
จัดจ้ำง 

 
(1) กำรประเมินควำมเสี่ยงเพ่ือ 
ป้องกันกำรทุจริต 
 (2) กำรรำยงำนผลกำรป้องกัน
ทุจริต  
(3) กำรสรุปผลกำรจัดซื อจัดจ้ำง 
 (4) กำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนมี
มำตรกำรให้มีข้อมูลให้ครบทุก 
หัวข้อ 
 
 
 

 
ผลกำรประเมินข้ำงต้น ชี ให้เห็นว่ำสิ่งที่ควรพัฒนำเพ่ือให้หน่วยงำนได้คะแนนดีขึ น คือหน่วยงำนควรให้ 

ควำมส ำคัญมำกขึ นในตัวชี วัดย่อยท่ี 10.1 กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริตเจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำรใน 
หัวข้อย่อยแต่ละข้อที่ต้องน ำไปปรับปรุงในข้อข้อดังนี   

- กำรประเมินควำมเสี่ยงเพ่ือกำรป้องกันกำรทุจริต ตัวชี วัดย่อย ข้อ 037 กำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำร 
ควำมเสี่ยงกำรทุจริต ข้อมูลที่รำยงำนไม่ถูกต้องน ำมำปรับปรุงแก้ไขต่อไป  

- กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ตัวชี วัดย่อย ข้อ 038 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมในองค์กร ในข้อนี ต้อง 
ปรับปรุง  

- แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ตัวชี วัดย่อย ข้อ 040 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำร 
ป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี รอบ 6 เดือน มีกำรแก้ไขกำรรำยงำนให้ตรงประเด็น  
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ภำรกิจท ำให้เกิดข้อบกพร่องในประเด็นนี เองซึ่งในปีงบประมำณ 2563 ทำงหน่วยงำนจักได้ด ำเนินกำร 
ไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องครอบคลุมครบถ้วนทุกตัวชี วัดที่ก ำหนด หน่วยงำนยังไม่เข้ำใจรำยละเอียดของแต่ละ
ตัวชี วัด จึงท ำให้เตรียมข้อมูล และองค์ประกอบด้ำนข้อมูลไม่สอดคล้องกับตัวชี วัด เช่น ขอ้ 027 หลักเกณฑ์กำร
บริหำรและพัฒนำทรัพยำกร ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้ดีขึ น 

 
มำตรกำร ขั นตอนหรือวิธีกำร ผู้รับผิดชอบ กำรก ำกับติดตำม 

1)มีแนวทำงปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำร ใช้ทรัพย์สิน
ของรำชกำรที่ถูกต้อง 

- จัดท ำแนวทำงกำรปฏิบัติ  ทุกหน่วยงำน -รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 
และสรุปผล ณ สิ น
ปีงบประมำณ 

2)กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับ 
ผลประโยชน์ซับซ้อน 

-จัดฝึกอบรมพร้อมประชุม 
พนักงำนของหน่วยงำนในกำร ให้
ควำมรู้เกี่ยวกับ ผลประโยชน์
ซับซ้อน 

ส ำนักปลัด  

3)ให้ควำมรู้เรื่องกำร
ประเมิน คุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำร 
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ 

-รณรงค์ให้ควำมรู้เรื่องกำร 
ประเมินคุณธรรมและควำม 
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ 
หน่วยงำนภำครัฐผ่ำนสื่อสังคม 
ออนไลน์หรือสื่อสำรสนเทศ ของ
หน่วยงำน 

ส ำนักปลัด  

4)กำรจัดท ำหลักเกณฑ์
ข้อปฏิบัติ ไม่กำรยืม
ทรัพย์สินของทำง 
รำชกำรไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

-มีกำรจัดท ำหลักเกณฑ์ข้อ 
ปฏิบัติงำนในกำรยืมทรัพย์สิน 
ของทำงรำชกำรไปใช้ในกำร 
ปฏิบัติงำนให้บุคคลภำยนอก และ
ภำยในหน่วยงำนอย่ำง ชัดเจน 

ส ำนักปลัด  

5)กำรเปิดเผยข้อมูล
ข้อเท็จจริง แก่ผู้มำใช้
บริกำรอย่ำงถูกต้อง 
ตรงไปตรงมำ อย่ำง
โปร่งใส 

-จัดท ำประกำศก ำหนดมำตรกำร
ต่ำงๆ เช่น กำรไม่รับสินบน
ของขวัญของรำงวัล มำตรกำร
ป้องกันกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนร่วม เป็นต้น 

ทุกหน่วยงำน  

6)กำรตรวจสอบและต่อ
อำยุ เว็บไซต์ให้ทันตำม
ห้วง ก ำหนดเวลำพร้อมใน
กำร เผยแพร่ข้อมูลให้
ประชำชนทรำบ 

-ตรวจสอบ และปรับปรุง เว็บไซต์
ของหน่วยงำนให้ อัพเดทและเป็น
ปัจจุบัน 

ทุกหน่วยงำน  
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7)เปิดโอกำสให้
ผู้รับบริกำรหรือผู้ มีส่วน
ได้เสียเข้ำมำมีส่วนร่วมใน 
กำรปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำน 

-ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำร 
ร้องเรียน กำรให้ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้บุคลำกรและสำธำรณชน
รับทรำบอย่ำงกว้ำงขวำง  
-เพ่ิมช่องทำงกำรร้องเรียนทุจริต 
ขณะเดียวกันต้องมี มำตรกำรใน
กำรคุ้มครองผู้ร้องเรียนอย่ำงมี
คุณภำพ 

ส ำนักปลัด -รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 
และสรุปผล ณ สิ น 
ปีงบประมำณ 

8)มีกำรมอบหมำยงำน
กำรปฏิบัติงำนรวมถึงกำร 
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ตำม ระดับคุณภำพงำน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

-สร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันเกี่ยวกับ
เกณฑ์กำรประเมิน และกำร
ท ำงำน  
-ผู้บริหำรเน้นย  ำในที่ประชุม เรื่อง
ควำมประเมินเพ่ือเพ่ิมกำร
ตระหนักให้กับผู้ประเมิน  
-กำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติ/
กำรให้บริกำร 

ทุกหน่วยงำน  

9)กำรรับรู้เกี่ยวกับ
แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
แผนกำรจัดซื อจัดจ้ำง 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปี ของหน่วยงำน 

-สร้ำงกำรรับรู้เกีย่วกบัแผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณประจ ำปีให้ 
บุคลำกรในหน่วยงำนทรำบ  
-เปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยใน 
หน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรตรวจ 
สอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณใน
รูปแบบกำรแต่งตั งเป็นคณะ 
กรรมกำรชุด ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 

กองคลัง  

10)กำรสร้ำงคุณภำพใน
กำรปฏิบัติหรือกำร
ให้บริกำร 

-มีระยะเวลำและขั นตอนกำร 
ปฏิบัติ/กำรให้บริกำรอย่ำง 
ชัดเจน  
-สร้ำงจิตส ำนึกแก่พนักงำนใน 
หน่วยงำน มุ่งสร้ำงกำรปฏิบัติ 
อย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน 

ทุกหน่วยงำน  
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ตัวชี วัดย่อยท่ี 10.2 มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกัน

กำรทุจริต ภำยในหน่วยงำน ข้อย่อย 043 กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ภำยในหน่วยงำนในหัวข้อนี ต้องมีกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้มีกำรส่งเสริมคุณธรรมให้มีโครงกำรนี นโยบำยใน
กำรปฏิบัติงำนให้ ครอบคลุมควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน  

ผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนของเทศบำล
ต ำบลโป่งน  ำร้อนในปี 2564 ได้ด ำเนินงำนแล้วดังนี  

 
มำตรกำร ขั นตอนหรือวิธีกำร สถำนะกำรด ำเนินงำน 

  ยังไม่
ด ำเนินกำร 

อยู่ระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร 
เรียบร้อยแล้ว 

1)มีแนวทำงปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำร ใช้
ทรัพย์สินของรำชกำร
ที่ถูกต้อง 

- จัดท ำแนวทำงกำรปฏิบัติ 
เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของ ทำง
รำชกำรที่ถูกต้อง 

  / 

2)กำรให้ควำมรู้
เกี่ยวกับ ผลประโยชน์
ซับซ้อน 

-จัดฝึกอบรมพร้อมประชุม
พนักงำนของหน่วยงำนในกำรให้
ควำมรู้เกี่ยวกับผล ประโยชน์
ซับซ้อน 

  / 

3)ให้ควำมรู้เรื่องกำร
ประเมิน คุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำร 
ด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ 

-รณรงค์ให้ควำมรู้เรื่องกำร
ประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ 
หน่วย 
งำนภำครัฐผ่ำนสื่อ สังคม
ออนไลน์หรือสื่อ สำรสนเทศของ
หน่วย 
งำน 

  / 

4)กำรจัดท ำ
หลักเกณฑข์้อปฏิบัติ 
ไม่กำรยืมทรัพย์สิน
ของทำง รำชกำรไปใช้
ในกำรปฏิบัติงำน 

-มีกำรจัดท ำหลักเกณฑ์ ข้อ
ปฏิบัติงำนในกำรยืมทรัพย์สินของ
ทำงรำชกำรไปใช้ในกำร 
ปฏิบัติงำนให้บุคคล ภำยนอก 
และภำยในหน่วยงำนอย่ำงชัดเจน 

  / 

5)กำรเปิดเผยข้อมูล
ข้อเท็จจริง แก่ผู้มำใช้
บริกำรอย่ำงถูกต้อง 
ตรงไปตรงมำติดต่อ 
อย่ำงโปร่งใส 

-จัดท ำประกำศก ำหนด มำตรกำร
ต่ำงๆ เช่น กำรไม่รับสินบนของ 
ขวัญของรำงวัล มำตรกำรป้องกัน
กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนร่วม เป็นต้น  

  / 
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6)กำรตรวจสอบและ
ต่ออำยุ เว็บไซต์ให้ทัน
ตำมห้วง ก ำหนดเวลำ
พร้อมในกำร เผยแพร่
ข้อมูลให้ประชำชน
ทรำบ 

-ตรวจสอบ และปรับปรุง เว็บไซต์
ของหน่วยงำนให้ อัพเดทและเป็น
ปัจจุบัน 

  / 

7)เปิดโอกำสให้ผู้รับ 
บริกำร หรือผู้มีส่วนได้
เสียเข้ำมำมีส่วนร่วมใน 
กำรปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำน 

-ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำร 
ร้องเรียน กำรให้ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้บุคลำกรและ สำธำรณชน
รับทรำบอย่ำงกว้ำงขวำง  
-เพ่ิมช่องทำงกำรร้องเรียนทุจริต 
ขณะเดียวกันต้องมี มำตรกำรใน
กำรคุ้มครองผู้ร้องเรียนอย่ำงมี
คุณภำพ 

  / 

8)มีกำรมอบหมำยงำน
กำรปฏิบัติงำนรวมถึง
กำร ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนตำม ระดับ
คุณภำพงำนโดยไม่
เลือกปฏิบัติ 

-สร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันเกี่ยวกับ
เกณฑ์กำรประเมิน และกำร
ท ำงำน  
-ผู้บริหำรเน้นย  ำในที่ประชุม เรื่อง
ควำมประเมินเพ่ือเพ่ิมกำร
ตระหนักให้กับผู้ประเมิน  
-กำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติ/
กำรให้บริกำร 

  / 

9) กำรรับรู้เกี่ยวกับ
แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
แผนกำรจัดซื อจัดจ้ำง 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปีของหน่วยงำน 

-สร้ำงกำรรับรู้เกีย่วกบัแผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณประจ ำปีให้ 
บุคลำกรในหน่วยงำนทรำบ  
-เปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยใน 
หน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรตรวจ 
สอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณใน
รูปแบบกำรแต่งตั งเป็นคณะ 
กรรมกำรชุด ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 

  / 

10)กำรสร้ำงคุณภำพ
ในกำรปฏิบัติหรือกำร
ให้บริกำร 

-มีระยะเวลำและขั นตอนกำร 
ปฏิบัติ/กำรให้บริกำรอย่ำง 
ชัดเจน  
-สร้ำงจิตส ำนึกแก่พนักงำนใน 
หน่วยงำน มุ่งสร้ำงกำรปฏิบัติ 
อย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน 

  / 

 
 


