
 

 

 

รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและ
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รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 
ของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 ตามท่ีเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย ไดเขารวมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ โดยผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลํา
โดมนอย ไดรับคะแนน ๖๖.๗๗ คะแนน ระดับผลการประเมิน อยูในระดับ C ผลการประเมินไมผาน รายละเอียดดังนี้ 
 ๑.. แบบวัดการรับรูผูมีสวนไดเสียภายใน(Intemal Integrity and Transparency Assessment :IIT)มี
วัตถุประสงคเพ่ือประเมินการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายในท่ีมีตอหนวยงานของตนเอง ประกอบดวยตัวชี้วัด จํานวน ๕ 
ตัวชี้วัด สรุปคะแนนไดดังนี้ 

ตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ย 
๑. การปฏิบัติหนาท่ี ๙๙.๗๐ 
๒. การใชงบประมาณ ๙๘.๐๓ 
๓. การใชอํานาจ ๙๘.๕๐ 
๔. การใชทรัพยสินของทางราชการ ๙๘.๘๘ 
๕. การแกไขปญหาการทุจริต ๙๘.๔๐ 

โดยผลคะแนนการประเมินจากแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (IIT)ไดคะแนนรวมเฉลี่ย  ๙๘.๗๐ คะแนน 
ถือวาผานเกณฑเปาหมาย 
๒. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก(Extemal Integrity and Transparency Assessment :EIT) มี
วัตถุประสงคเพ่ือประเมินการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอกท่ีมีตอหนวยงานประกอบดวยตัวชี้วัด จํานวน ๓ ตัวชีว้ัด 
สรุปคะแนนไดดังนี้ 

ตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ย 
๖. คุณภาพการดําเนินงาน ๙๖.๔๑ 
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๘๙.๑๖ 
๘. การปรับปรุงระบบการทํางาน ๙๕.๗๘ 

 โดยผลคะแนนการประเมินจากแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก (EIT)ไดคะแนนรวมเฉลี่ย ๙๓.๘๓
  คะแนน ถือวาผานเกณฑเปาหมาย 
๓. แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment :OIT)มี
วัตถุประสงคเพ่ือประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงาน เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงได 
ประกอบดวยตัวชี้วัด ๒ ตัวชี้วัด สรุปผลคะแนนดังนี้ 

ตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ย 
๙. การเปดเผยขอมูล ๓๙.๐๒ 
๑๐.การปองกันการทุจริต ๖.๒๕ 

 โดยผลคะแนนการประเมินจากแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ(OIT) ไดคะแนนเฉลี่ย ๒๒.๖๓ คะแนน 
ถือวาคะแนนต่ํากวาเกณฑเปาหมาย 
 ท้ังนี้ ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจากผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลการวิเคราะหขอมูลในแต
ละตังชี้วัดท่ีแสดงใหเห็นถึงจุดแข็ง และจุดท่ีจะตองพัฒนาไวดังนี้ 
๑. จุดแข็ง(ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนมากกวารอยละ ๘๕ )มีจํานวน ๘ ตัวชีว้ัด  
 ตัวช้ีวัดดานการปฏิบัติหนาท่ี ไดคะแนนเทากับ ๙๙.๗๐ เปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการรับรู
ของบุคคลภายในหนวยงาน ตอการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหนวยงานของตนเอง ในประเด็นท่ีเก่ียวของกบการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐานมีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามข้ันตอนระยะเวลาท่ีกําหนดไวอยาง 

/...เครงครัด 
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เครงครัดและจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูมาติดตอท่ัวไปหรือผูมาติดตอท่ีรูจักกันเปนการสวนตัว 
รวมไปถึงการปฏิบัติงานอยางมุงม่ันเต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบตองานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงถือเปน
ลักษณะการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีของรัฐอยางมีคุณธรรม นอกจากนี้ยังประเมินการรับรูในประเด็นท่ี
เก่ียวของพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนๆ ของบุคลากรอ่ืนในหนวยงาน ท้ังในกรณีท่ีแลกกับ
การปฏิบัติหนาท่ีและในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตางๆตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือแมแตกรณีการใหเงิน 
ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนๆตอบุคคลภายนอก ซ่ึงถือวาเปนความเสี่ยงท่ีอาจจะกอใหเกิดการรับสินบนไดในอนาคต 
 ตัวช้ีวัดดานการแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนนเทากับ ๙๘.๔๐ เปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมิน
การรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการให
ความสําคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง โดยหนวยงานจะตองทบทวนนโยบายท่ีเก่ียวของ
กับการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตไดอยางเปนรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเก่ียวกับประสิทธิภาพ
การแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงานท่ีจะตองทําใหการทุจริตในหนวยงานลดลงหรือไมมีเลย และจะตองสราง
ความเชื่อม่ันใหบุคลากรภายใน ในการรองเรียนเม่ือพบเห็นการทุจริตภายในหนวยงานดวย นอกจากนี้หนวยงาน
จะตองมีกระบวนการเฝาระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงานรวมถึงการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ 
จากท้ังภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรังการทํางานเพ่ือปองกันการทุจริต 
 ตัวช้ีวัดดานการทรัพยสินของราชการ ไดคะแนนเทากับ ๙๘.๘๘ เปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมิน
การรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของราชการ ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมของ
บุคลากรภายในหนวยงาน ในการนําทรัพยสินของราชการไปเปนของตนเองหรือนําไปใหผูอ่ืนและพฤติกรรมในการขอ
ยืมทรัพยสินของราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหนวยงาน ซ่ึง
หนวยงานจะตองมีกระบวนการในการอนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้หนวยงานจะตองมีการจัดทําแนวทาง
ปฏบิัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง เพ่ือเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ รวม
ไปถึงหนวยงานจะตองมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการของหนวยงานดวย 
 ตัวช้ีวัดดานการใชงบประมาณ  ไดคะแนนเทากับ ๙๘.๐๓ เปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการรับรู
ขอบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตางๆของหนวยงานของตนเอง ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการใชจาย
งบประมาณ นับตัง้แตการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและเผยแพรอยางโปรงใส ไปจนถึงลักษณะการใช
จายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงค และไมเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง การ
เบิกจายเงินของบุคคลภายในในเรื่องตางๆเชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทางฯลฯตลอดจน
กระบวนการจัดซ้ือจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายใน
มีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได 
 ตัวช้ีวัดดานการใชอํานาจ  ไดคะแนนเทากับ  ๙๘.๕๐ เปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการรับรูขอ
บุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการมอบหมายงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสิทธิประโยชนตางๆซ่ึงจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไม
เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใชอํานาจสั่งการใหผูใตบังคับบัญชาทําในธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชาหรือทําในสิ่งท่ีไม
ถูกตอง นอกจากนี้ยังประเมินเก่ียวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลท่ีอาจเกิดการแทรกแซงจากผูมีอํานาจ การซ้ือ
ขายตําแหนง หรือเอ้ือผลประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 
 ตัวช้ีวัดดานประสิทธิภาพการส่ือสาร  ไดคะแนนเทากับ  ๘๙.๑๖ เปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมิน
การรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดเสียของหนวยงานตอประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นเก่ียวกับ
การเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตางๆตอสาธารณชน ผานชองทางท่ีหลากหลายสามารถเขาถึงไดงายและไม
ซับซอน โดยขอมูลท่ีเผยแพรจะตองครบถวนและเปนปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการดําเนินงานของหนวยงานและ
ขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดเสีย สามารถสงคํา
ติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ และมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีขอกังวลสงสัยไดอยาชัดเจน 
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรูเก่ียวกับการจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอสามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีใน 

/...หนวยงาน 
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หนวยงานดวย ซ่ึงสะทอนถึงการสื่อสารกับผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดเสียอยางมีประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัดดานคุณภาพการดําเนินงาน  ไดคะแนนเทากับ  ๙๖.๑๔ เปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมิน
การรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดเสียของหนวยงานตอคุณภาพการดําเนินงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของ
กับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด และ
จะตองเปนไปอยางเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงจะตองใหขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการ/ใหบริการของ
หนวยงานแกผูรับบริการผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดเสียอยางตรงไปตรงมาไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล ซ่ึงสะทอนถึงการ
ปฏิบัติหนาท่ีอยางมีคุณธรรมและยังประเมินการรับรูเก่ียวกับประสบการณตรงในการถูกเจาหนาท่ีเรียกรับเงิน 
ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนๆเพ่ือแลกกับการปฏิบัติหนาท่ีดวย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรูเก่ียวกับการบริหารงาน
และการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงาน ท่ีจะตองคํานึงถึงประโยชนขอประชาชนและการมีสวนรวมเปนหลักไมมี
การเอ้ือประโยชนใหกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง 
 ตัวช้ีวัดดานการปรับปรุงระบบการทํางาน  ไดคะแนนเทากับ ๙๕.๗๘ เปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดเสียของหนวยงานตอการปรับปรุงระบบการทํางาน ใน
ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและกระบวนการทํางานของ
หนวยงานใหดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึนโดย
ควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการดวย ท้ังนี้ นอกจากหนวยงานจะตองปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหดี
ยิ่งข้ึนแลว ยังควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีความโปรงใสมากยิ่งข้ึนอีกดวย 
๒. จุดท่ีจะตองพัฒนา(ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนนอยกวารอยละ ๘๕)มีจํานวน ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  ตัวช้ีวัดดานการปองกันการทุจริต  ไดคะแนนเทากับ ๖.๒๕ เปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการ
เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซดของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยการดําเนินงานดานตางๆของหนวยงานให
สาธารณชนไดรับทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ ประเด็นท่ี (๑)การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก เจตจํานงสุจริต
ของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพ่ือปอกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใสและ
ปองกันการทุจริต ซ่ึงการเผยแพรขอมูลขาวสารในประเด็นขางตนแสดงถึงความพยายามของหนวยงานท่ีจะปอกันการ
ทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสมารถเกิดข้ึนได  
 ตัวชี้วัดดานการเปดเผยขอมูล  ไดคะแนนเทากับ  ๓๙.๐๒  เปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการ
เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเปนปจจุบัน บนเว็บไซดของหนวยงานเพ่ือเปดเผยขอมูลขาวสารตางๆของหนวยงานให
สาธารณชนไดรับทราบใน ๕ ประเด็น คือ ประเด็นท่ี(๑) ขอมูลพ้ืนฐาน ขาวประชาสัมพันธและการปฏิสัมพันธขอมูล 
(๒) การบริหารงาน ไดแก แผนการดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ 
ไดแก แผนการใชจาย งบประมาณประจําป และการจัดซ้ือจัดจาหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
และหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ(๕) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การ
จัดการเรื่องรองเรียน การทุจริต และการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซ่ึงการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดง
ถึงความโปรงใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของหนวยงาน 
 โดยมีขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ดังนี ้
 ๑. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน(IIT) ไดคะแนนเทากับรอยละ ๙๘.๗๐ คะแนน เปนแบบวัดท่ีมี
คะแนนผานเกณฑเปาหมาย(๘๕ คะแนนข้ึนไป)ซ่ึงสะทอนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีอยางซ่ือสัตยสุจริต มุง
ผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักอยางชัดเจน 
 ๒. แบบวัดการรับรูผูมีสวนไดเสียภายนอก(EIT) ไดคะแนนเทากับรอยละ ๙๓.๘๓ ถือวาคะแนนผานเกณฑ
เปาหมาย โดยแบบวัด EIT เปนการสะทอนการประเมินการรับรูของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพและมาตรฐานการ
ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพและไมเลือกปฏิบัติ 
 

/..๔แบบตรวจ 
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 ๓. แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ไดคะแนนเทากับรอยละ ๒๒.๖๓ คะแนน ถือวาคะแนนตํ่า
กวาเกณฑเปาหมาย โดยแบบวัด OIT เปนการเปดเผยขอมูลพ้ืนฐานตางๆท่ีเปนปจจุบันของหนวยงานสูสาธารณชนบน
เว็บไซดหลักของหนวยงานอยางครบถวนสมบูรณและวายตอการเขาถึง และแสดงเจตนารมณในการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตโดยมีมาตรการท่ีเปนรูปธรรม มีขอเสนอแนะในประเด็นการปรับปรุงดังนี้ 
 ๑.  การเปดเผยขอมูล เนนการเปดเผยแพรขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ประกอบดวยขอมูลดานการ
บริหารงานท่ัวไป งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคลรวมท้ังขาว
ประชาสัมพันธ และมีชองทางการปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป และการใหบริการผานระบบ e-
service โดยตองเผยแพรในหัวขอหรือตําแหนงท่ีสามารถเขาถึงและสืบคนขอมูลไดโดยงาย ทุกชวงเวลา ท้ังนี้ตองเปน
การเขาถึงผาน URL บนเว็บไซดหลักของหนวยงาน 
 ๒. การปองกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพรอมเขารับการประเมิน ITA กอนจะศึกษาและวิเคราะหผล
การประเมินของปทีผานมาเพ่ือกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทําแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการภายในและใหมีการกํากับติดตามการนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
 ท่ีสําคัญ ตองมีการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซดของหนวยงานในการ
ปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซดไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 จากขอเสนอแนะ ในการจัดทํามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน
หนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย ไดดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตาม
มาตรการตางๆท่ีกําหนดไว ดังนี้ 
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รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 

เทศบาลตําบลนิคมรางตนเองลําโดมนอยประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครึ่งปแรก) 
........................................................................................................ 

มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาการดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ขอเสนอแนะ 
๑.ลดข้ันตอนการใหบริการ
ประชาชนผูมาติดตอ 

๑.จัดทําแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบและ
ข้ันตอนการใหบริการ 
๒.ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี เพ่ือชวยใน
การใหบริการตางๆเชน การใหบริการ ณ 
จุดเดียว(One spot service)การแจง
เรื่องรองเรียนรองทุกขผานระบบออนไลน 
๓.เพ่ิมชองทางในการติดตอสื่อสารหรือ
ใหบริการประชาชนมากข้ึน พรอมท้ัง
เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชน
ทราบ 

สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองชาง 

กองการศึกษา 

มีนาคม ๒๕๖๕ ๑.มีการดําเนินการสรางชองทางในการ
ใหบริการในรูปแบบออนไลนข้ึน เชน (e-
service) (Google Form) เรยีบรอยแลว 
และมีการเผยแพรบนเว็บไซดและเพจของ
เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 

 

๒.ผูบริหารควรแสดงเจตจํานง
หรือคําม่ันสัญญาวาจะปฏิบัติ 
งานดวยความซ้ือสัตยสุจริต 
โปรงใสและเปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

๑.จัดทําประกาศเจตจํานงสุจริตของ
ผูบริหารหรือคําม่ันสัญญาวาจะปฏิบัติ
หนาท่ีและบริหารงานดวยความซ่ือสัตย
สุจริตโปรงใสและเปนไปตามหลักธรรมาภิ
บาล และประกาศเผยแพรผานชางทาง
ตางๆอยางท่ัวถึง 

สํานักปลัด - ๑.จัดทําประกาศแสดงเจตจํานงสุจริตของผ็
บริหาร 
 
 
 
 

 

๓.การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันแกไขการทุจริต
ประจาํป 

๑.จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
และลงระบบe-plaannacc ใหครบถวน
เรียบรอยเปนปจจุบัน พรอมท้ังเผยแพร
ผานชองทางประชาสัมพันธตางๆอยาง
ท่ัวถึง 

สํานักปลัด รายงานผลการดําเนินการ
ทุกรอบ ๖ เดือน เดือน
มีนาคมและรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป เดือน
ตุลาคมของทุกป 

๑.จัดทําแผนปองกันการทุจริตประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๕ และใหมีการงานผลการ
ดําเนินการปองกันการทุจริตลงระบบ e-
plannacc เปนปจจุบัน 
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รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 

เทศบาลตําบลนิคมรางตนเองลําโดมนอยประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครึ่งปแรก) 
........................................................................................................ 

มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาการ
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน ขอเสนอแนะ 

๔.การมีสวนรวมในการ
ปองกันการทุจริต เชน 
เปนกรรมการจัดซ้ือจัด
จาง 

๑.จัดทําประชาคมเพ่ือแตงตั้ง
ประชาชนเปนคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุในโครงการตางๆ 

สํานักปลัด  ๑.แตงตั้งประชาชนหรือผูแทนชุมชนเพ่ือเขาเปนคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจาง/ตรวจรบัพัสดุ 
๒.มีการจัดประชาคม เพ่ือรับฟงความคิดเห็นประชาชนในการ
จัดทําโครงการตางๆของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 

 

๕.มาตรการภายในเพ่ือ
ปองกันการทุจริตอยาง
เปนรูปธรรม 

จัดทําประกาศแนวทางการปฏิบัติ
ตามมาตรการภายในเพ่ือสงเสริม
ความโปรงใสและปองกันการทุจริต 
เชน มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการจัดการขอรองเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ี มาตรการปองกันการรับ
สินบน มาตรการสงเสริมความ
โปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 
นโยบายปองกันความขัดกันทางผล
ประโยนหรือผลประโยชนทับซอน 

สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองชาง 

กองการศึกษา 

 ๑.จัดทําประกาศมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ภายในหนวยงาน 

 

      
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 


