
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
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คำนำ 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and transparency Assessment: ITA) มีเจตนารมณ์เพื่อมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองใน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
หน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
 
  รายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: ITA) ใน
รอบปีที่ผ่านมา (ปี 2564) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอด
ถึงข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ให้ดีขึ้น 
 
  ในการนี้ เทศตำบลพังโคน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จำสามารถยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) สะท้องถึงภาพลักษณ์เชิงบวก
ให้หับหน่วยงาน และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 
CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับ และค่าคะแนนที่สูงขึ้นต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลพังโคน 
  ตุลาคม 2564 

 



 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency 
Assessment: ITA) ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ได้ถูกกำหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้
ว่าเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
หน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
   

  เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเทศบาลตำบล
พังโคน จึงได้จัดทำรายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐในปีที่ผ่านมา (ปี 2564) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของ
หน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น  
  
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเทศบาลตำบลพังโคน 
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564) 

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานเทศบาลตำบลพังโคน 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 68.16 อยู่ในระดับ C  มีรายละเอียดดังนี้  

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) การใช้อำนาจ มีข้อเสนอแนะดังนี้
หน่วยงานต้องจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ชัดเจน จัดทำหลักเกณฑ์ในการให้
บุคลากรไปอบรม หรือศึกษาต่ออย่างเป็นธรรม มีหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงานตามตัวชี้วัดที่
กำหนดไว้อย่างชัดเจน จัดทำประกาศแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหน้าที่ พร้อมทั้งประกาศ
หลักเกณฑ์และเปิดเผยผลการประเมิน การเลื่อนขั้น การโยกย้ายด้วยความเป็นธรรม และทั่วถึง  

2. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ก าร สื่ อ ส าร  มี
ข้อเสนอแนะดังนี้หน่วยงานต้องจัดทำการเผยแพร่ข้อมูลในหลากหลายช่องทาง เช่น Website ,Instagram , 
Facebook  ฯลฯ ควรมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น สายด่วน หรือช่องทางอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม   

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การป้องกันการทุจริต มีข้อเสนอแนะดังนี้
ผู้บริหารควรแสดงเจตจำนงหรือคำมั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไป
ตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจำปีให้ชัดเจน และเผยแพร่
ต่อสาธารณะ พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง 



 
 

 
 
  เมื่อพิจารณาพบว่า ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับ 91.15 ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงที่สุด 
รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับ 90.41และตัวชี้วัดที่ได้คะแนนที่น้อยที่สุดในปี พ.ศ. 
2564 คือตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต จากข้อมูลสามารถสรุปได้ว่าจุดแข็งของการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของสำนักงานเทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร คือ การใช้อำนาจ เป็น
ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อมอบหมายงานจาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือก
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรมและเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน 
ผู้บังคับบัญชาไม่เคยสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาไม่เคยสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง  เพราะจะเน้นกฎหมาย กฎ ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเสมอ ส่วนการบริหารงานบุคคล
ของหน่วยงาน ไม่เคยมีเหตุในการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ จึงทำให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใสเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ส่วน
การซื้อขายตำแหน่ง ในเรื่องนี้ไม่การดำเนินการเยี่ยงนี้เลย และการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องก็เช่นกัน จึงทำ
ให้หัวข้อนี้ เป็นจุดแข็งของการประเมิน IIT  และจุดอ่อน คือ การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง 
ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ได้แก่ 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (2) การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
(3) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (4) แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ได้แก่ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน และรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  และ (5) มาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ได้แก่ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน และการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ งใสภายใน
หน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน 
 
 



 
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 3.1 ประเด็นจุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่า 75 คะแนน)  มีดังนี้ 
  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าท่ี 
  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
  ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 
  ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
  ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
  ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน  
  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  ตัวชี้วัดที ่8 การปรับปรุงระบบการทำงาน  
 3.2 ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยที่สุด) 
  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
4. ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น (ทั้ง 3 เครื่องมือ) 
 4.1 การประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564) 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ก า ร แ ก้ ไ ข
ปั ญ ห าก าร
ทุจริต 

การประเมินการรับรู้บุคคลภายใน (IIT) ต่อ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้
ความสำคัญ กับการต่อต้านการทุจริต  
ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ การ
จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  ปัญหา
การทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการ
แก้ไข  หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ
ดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน  
ได้แก่ เผ้าระวังการทุจริต  ตรวจสอบการ
ทุจริต  ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต  

ผู้บริหารให้ความสำคัญในการต่อต้าน
การทุจริต จัดทำแผนงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เพื่อนำไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงมีระบบ
การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่สร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้ร้องว่ามีความ
ปลอดภัย และติดตามตรวจสอบสถานะ
คำร้องได้ 

 

4.2 การประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity 
and Transparency Assessment: EIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564) 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
การปรับปรุงระบบการทำงาน ประเมินการรับรู้ของผู้บริหาร/ผู้

มาติดต่อ/ผู้มีส่วนได้เสียของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(EIT) ต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวกับการ
เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานใน
เรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่าน
ช่องทางที่หลากหลายในการ
ชี้แจงและตอบคำถาม รวมทั้ง

ควรมีการปรับปรุงคุณภาพของ
การปฏิบัติงาน ให้มีกระบวนงาน
ขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว ดี
ยิ่งขึ้น นำเทคโนโลยีมาใช้ สร้าง
ความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ มี
การเปิดโอกาสให้ผู้บริการหรือผู้
มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงดำเนินงานเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการด้วย 



 
 

ช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถ
แสดงความคิดเห็นและ
ร้องเรียนการทุจริต  

และให้ความสำคัญกับความ
โปร่งใส  

 

4.3 การประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564) 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
การเปิดเผยข้อมูล ประเมินผลการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น 
ดังนี้  
1. ข้อมูลพื้นฐาน  
2. การบริหารงาน  
3. การบริหารการเงินงบประมาณ 
4. การบริหารและพัฒนาการทรัพยากร
บุคคล  
5. การส่งเสริมความโปร่งใสใน
หน่วยงาน 

การเผยแพร่ ข้อมู ลที่ ส ำคัญ บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งผลการ
ด ำ เนิ น ง าน ขอ งห น่ ว ย งาน  ใน
ภาพรวมถือว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ โดย
ห น่ ว ย ง าน ค ว ร ท ำก าร ศึ ก ษ า
รายละเอียดของแนวทางการจัดทำ
ข้อมูล OIT ให้ละเอียด จัดทำข้อมูล
ให้ ต ร งต าม วั ต ถุ ป ระส งค์ ขอ ง
ประเด็นการตรวจ นำเข้า URL ให้
ตรงตามหน้าเพจที่มีข้อมูล และควร
ต้องหมั่นตรวจสอบการเข้าดูข้อมูล
ใน เว็บ ไซต์ ให้ส ามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา 

การป้ องกั น ก าร
ทุจริต 

ประเมินผลการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น 
ดังนี้  

1. ข้อมูลพื้นฐาน  
2. การบริหารงาน  
3. การบริหารการเงินงบประมาณ 
4. การบริหารและพัฒนาการทรัพยากร

บุคคล  
5. การส่งเสริมความโปร่งใสใน

หน่วยงาน 

ผู้บริหารควรแสดงเจตจำนงหรือ
คำมั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ
เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มี
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
แก้ไขการทุจริตประจำปีให้ชัดเจน 
และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้ง 
ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมใน
การป้องกันการทุจริต เช่น เป็น
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

5. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภาย ใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ แนวทางการ
ปฏิบัติ 

ขั้นตอน/วิธีการ
ปฏิบัต ิ

ผู้รับผิดชอบ การกำกับ
ติดตาม 

ม า ต ร ก า ร
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ  

- จัดทำมาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ  
- จัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑ์

1. ผู้รับผิดขอบ
ดำเนินการจัดทำ
มาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ  
2.   ผู้บริหาร

สำนักปลัด รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน  



 
 

มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  
-กำหนดบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหาร
ทุกระดับ ให้
ครอบคลุมถึงการ
ตรวจสอบ กำกับ
ดูแล ติดตาม 
การปฏิบัติงาน 
และการใช้ดุลพินิจ
ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ 
หลักเกณฑ์ 
มาตรฐาน คู่มือการ
ปฏิบัติงาน อย่าง
เคร่งครัด 
- วิเคราะห์และ
บริหารความเสี่ยง
เกี่ยวกับการใช้
ดุลพินิจของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
และกำหนดระบบ 
แนวทางป้องกัน 

ประกาศหลักเกณฑ์ 
หรือมาตรการ 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ 
และบุคคลภายนอก
รับทราบ  
3. ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการเผยแพร่
มาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ บน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน  
 

ม า ต ร ก า ร
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

จัดให้มีช่องทางใน
การบริการข้อมูล
ข่าวสารตามมาตรา 
๙ ของ
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ และข้อมูล
ที่ต้องเปิดเผยต่อ
สาธารณะตาม
แนวทางที่
สำนักงาน ป.ป.ช. 
กำหนด 
ทางเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน และ
ช่องทางอ่ืนตาม
ความเหมาะสม 

1. ผู้รับผิดชอบจัด
ให้มีข้อมูลเผยแพร่
ต่อสาธารณชนบน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานตาม
แนวทางที่
สำนักงาน ป.ป.ช. 
โดยกำหนดให้มี
ช่องทางที่
หลากหลายเช่น เช่น 
Website 
,Instagram , 
Facebook  ฯลฯ 
ควรมีช่องทางใน
การแจ้งเบาะแสการ
ทุจริต เช่น สาย
ด่วน หรือช่องทาง

งาน
ประชาสัมพันธ์
กองวิชาการและ

แผนงาน 

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 3 เดือน  
-รอบ 6 เดือน 
-รอบ 9 เดือน 
-รอบ 12 เดือน 



 
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบ 
และสืบค้นข้อมูลที่
ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย ได้อย่าง
สะดวกและ
รวดเร็ว 

อื่นๆ ตามความ
เหมาะสม   
2. ติดตามและ
ตรวจสอบสถานะ
ของข้อมูลข่าวสาร
ให้เป็นปัจจุบัน  

ประกาศเจตจำนง
การบริหารงาน
ด้ ว ย ค ว า ม
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
อย่างมีคุณธรรม
และโปร่งใส 

ผู้บริหารควรแสดง
เจตจำนงหรือคำมั่น
สัญญาว่า จะ
ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส และเป็นไป
ตามหลักธรรมมาภิ
บาล มีการจัดทำ
แผนปฏบิัติการ
ป้องกันแก้ไขการ
ทุจริตประจำปีให้
ชัดเจน 

ผู้บริหารประกาศ
จำนงการ
บริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมีคุณธรรม
และโปร่งใส 
ประจำปี 2564  

สำนักปลัด รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน 

 
นางเยาวภรณ์  วิเศษลา  ผู้จัดทำ 

               หัวหน้าสำนักปลัด         
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพังโคน                                                      
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