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คํานํา 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) มีเจตนารมณเพ่ือมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐไดยกระดับคุณธรรมและความ
โปรงใสของหนวยงานของตน และมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐไดมีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสเพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาลในหนวยงานภาครัฐ มีการดําเนินงานท่ีมุงใหเกิดประโยชนตอประชาชนและ
สวนรวมเปนสําคัญ และลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ สงผลใหหนวยงาน
ภาครัฐสามารถบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 21 การตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
 

รายงานฉบับนี้ ไดจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: ITA) ในรอบปท่ี
ผานมา (ป 2563) ประกอบดวย ประเด็นขอบกพรองหรือจุดออนท่ีจะตองแกไขโดยเรงดวน ประเด็นท่ีจะตอง
พัฒนาใหดีข้ึน แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูแนวทางการปฏิบัติของหนวยงาน ตลอดถึงขอเสนอแนะในการ
จัดทํามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีข้ึน 
 

ในการนี้ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานฉบับนี้จําสามารถยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ  และเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) สะทองถึงภาพลักษณเชิงบวกใหหับ
หนวยงานและสงผลตอการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต ( Corruption Perception Index : CPI)ของ
ประเทศไทยใหมีอันดับ และคาคะแนนท่ีสูงข้ึนตอไป  
 
 

 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 

เมษายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. หลักการและเหตุผล 
  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนักรูใหกับ
หนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและคุณธรรม โดยใชชื่อวา การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: ITA) ปจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: 
ITA) ไดถูกกําหนดใหเปนกลยุทธท่ีสําคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 
3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซ่ึงเครื่องมือดังกลาว ถือไดวาเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก และ มุงหวังให
หนวยงานภาครัฐไดยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานของตน และมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐไดมี
การปรับปรุงพัฒนาตนเองในดานคุณธรรมและความโปรงใสเพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาลในหนวยงานภาครัฐ มีการ
ดําเนินงานท่ีมุงใหเกิดประโยชนตอประชาชนและสวนรวมเปนสําคัญ และลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ สงผลใหหนวยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
   

  เพ่ือใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ในป พ.ศ. 2564 เปนไปดวยความเรียบรอย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
จึงไดจัดทํารายงาน การประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ
ในปท่ีผานมา (ป 256 3) ประกอบดวย ประเด็นขอบกพรองหรือจุดออนท่ีจะตองแกไขโดยเรงดวน ประเด็นท่ี
จะตองพัฒนาใหดีข้ึน แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูแนวทางการปฏิบัติของหนวยงาน ตลอดถึงขอเสนอแนะ
ในการจัดทํามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีข้ึน 
 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอนา
โพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย (ขอมูลมาจากระบบ ITAS ป 2563) 

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใส ( ITA) ของหนวยงานองคการบริหารสวนตําบล
นาโพธิ์ มีคาคะแนนเทากับ 65.72 คะแนน อยูในระดับ C มีรายละเอียดดังนี้   

1. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ( IIT) การใชอํานาจ ซ่ึงไมมีขอเสนอแนะดังนี้  
เปนแบบวัดท่ีมีคะแนนผานเกณฑเปาหมาย ( 85 คะแนนข้ึนไป) คือ แบบวัด IIT ซ่ึงสะทอน ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาท่ีอยางซ่ือสัตยสุจริต มุงผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก อยางชัดเจน  

2. แบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ( EIT) ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีขอเสนอแนะ  
ดังนี้  

1) คุณภาพการดําเนินงาน ประชาสัมพันธเก่ียวกับระบบและข้ันตอนการใหบริการงานดานตางๆ  
อยางท่ัวถึง และสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ  

2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทําสื่อประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลักของ  
หนวยงานใหงายตอการเขาถึงขอมูล และมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันอยางชัดเจนและตอเนื่อง 

3) การปรับปรุงระบบการทํางาน สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและบุคลากร  
เพ่ือรวมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมใหผูรับบริการและประชาชน  



ท่ัวไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคําแนะนําในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการ  
ใหบริการไดโดยสะดวก  

3. แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) การปองกันการทุจริต มีขอเสนอแนะดังนี้  
1) การเปดเผยขอมูล เนนการเผยแพรขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ประกอบดวยขอมูล  

ดานการบริหารงานท่ัวไป งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจางหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ัง  
ขาวประชาสัมพันธ และมีชองทางการปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป และการใหบริการผานระบบ  
e-service โดยตองเผยแพรในหัวขอหรือตําแหนงท่ีสามารถเขาถึงและสืบคนขอมูลไดโดยงาย ทุกชวงเวลา ท้ังนี้  
ตองเปนการเขาถึงผาน URL บนเว็บไซตหลักของหนวยงานโดยตรง  

2) การปองกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพรอมเขารับการประเมิน ITA กอนจะศึกษา  
และวิเคราะหผลการประเมินของปท่ีผานมาเพ่ือกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทําแนวทางการ  
ปฏิบัติตามมาตรการภายในและใหมีการกํากับติดตามการนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

ท่ีสําคัญ ตองมีการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานใน  
การปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เม่ือพิจารณาพบวา ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาท่ี ไดคะแนนเทากับ 96.05 ซ่ึงเปนคะแนนท่ีสูงท่ีสุด 
รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการใชอํานาจ ไดคะแนนเทากับ 90.55 และตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนท่ีนอยท่ีสุดในป พ.ศ. 2563 
คือตัวชี้วัด จากขอมูลสามารถสรุปไดวาจุดแข็งของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวน
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย คือ การปฏิบัติหนาท่ี เปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการรับรู
ของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหนวยงานของตนเอง  ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับ  
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน  มีความโปรงใส  ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ี
กําหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูมาติดตอท่ัวไปหรือผูมาติดตอท่ีรูจักกัน



เปนการสวนตัว  รวมไปถึงการปฏิบัติงานอยางมุงม่ัน  เต็มความสามารถ  และมีความรับผิดชอบตองาน  ในหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบ  ซ่ึงลวนถือเปนลักษณะการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีของรัฐอยางมีคุณธรรม  นอกจากนี้  ยัง
ประเมินการรับรูในประเด็นท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน  ทรัพยสิน หรือประโยชน  อ่ืน ๆ ของบุคลากร
อ่ืนในหนวยงานท้ังในกรณีท่ีแลกกับการปฏิบัติหนาท่ี  และในกรณีชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตาง  ๆ ตาม
ขนบธรรมเนียม  ประเพณี หรือแมแตกรณีการใหเงิน  ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืน  ๆ ตอบุคคลภายนอก  ซ่ึงถือเปน
ความเสี่ยงท่ีอาจจะกอใหเกิดการรับสินบนไดในอนาคต  และจุดออน คือ การปองกันการทุจริต  เปนตัวชี้วัดท่ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือประเมินการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยการดําเนินการตาง  
ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ  ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดาเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต  ไดแก 
เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร  การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต  การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร  
และแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  และ (2) มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต  ไดแก มาตรการภายในเพ่ือ
สงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต  ซ่ึงการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงการใหความสําคัญตอ
ผลการประเมินเพ่ือนาไปสูการจัดทํามาตรการสงเสริมความโปรงใสภายในหนวยงาน  และมีการกํากับติดตามการ
นําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
3. การวิเคราะหขอมูล  
 3.1 ประเด็นจุดแข็ง (ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนมากกวา 60) มีดังนี้  

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี 
ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ 
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอํานาจ 
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ  
ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน  
ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 

 3.2ประเด็นขอบกพรองหรือจุดออนท่ีจะตองแกไขโดยเรงดวน(ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนนอยท่ีสุด) 
ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล 

  ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.ประเด็นท่ีตองพัฒนาใหดีข้ึน (ท้ัง 3 เครื่องมือ) 
 4.1 การประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) (ขอมูลมาจากระบบ ITAS ป 2563) 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา ในป 2564 
การใชอํานาจ การประเมินการรับรูบุคคลภายใน (IIT) ตอการใช

อํานาจของผูบริหารของตนเอง ในประเด็นท่ี
เก่ียวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสิทธิ
ประโยชนตางๆ การใชอํานาจสั่งการใหผูใตบัญชา
เพ่ือการบริหารงานบุคคล  
 

         หนวยงานตองจัดทําขอตกลงระหวาง
ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาใหชัดเจน 
จัดทําหลักเกณฑในการใหบุคลากรไปอบรม 
หรือศึกษาตออยางเปนธรรม มีหลักเกณฑ
การประเมินคุณภาพผลงานตามตัวชี้วัดท่ี
กําหนดไวอยางชัดเจน จัดทําประกาศแนว
ทางการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหนาท่ี พรอม
ท้ังประกาศหลักเกณฑและเปดเผยผลการ
ประเมิน การเลื่อนข้ัน การโยกยายดวยความ
เปนธรรม และท่ัวถึง          
           ซ่ึง อบต.นาโพธิ์ ไดดําเนินการ
ดังกลาวอยางตอเนื่อง สรุปไดวาจุดแข็งของ
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ คือ การใช
อํานาจ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความ
โปรงใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตาม
ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไวอยาง
เครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียม
กัน ไมวาจะเปนผูมาติดตอท่ัวไปหรือผูมา
ติดตอท่ีรูจักกันเปนการสวนตัว รวมไปถึงการ
ปฏิบัติงานอยางมุงม่ัน เต็มความสามารถ 
และมีความรับผิดชอบตองานในหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบ ซ่ึงลวนถือเปนลักษณะการปฏิบัติ
หนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีของรัฐอยางมี
คุณธรรม  

 

 

 

 



4.2 การประเมินตาม แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ( External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) (ขอมูลมาจากระบบ ITAS ป 2563) 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประเมินการรับรูของผูบริหาร/ผูมา

ติดตอ/ผูมีสวนไดเสียขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (EIT) ตอ
ประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็น
ท่ีเก่ียวกับการเผยแพรขอมูลของ
หนวยงานในเรื่องตางๆ ตอ
สาธารณชน ผานชองทางท่ี
หลากหลายในการชี้แจงและตอบ
คําถาม รวมท้ังชองทางใหผูมาติดตอ
สามารถแสดงความคิดเห็นและ
รองเรียนการทุจริต  
 

หนวยงานตองจัดทําการเผยแพร
ขอมูลในหลากหลายชองทาง เชน 
Website ,Instagram , Facebook 
ฯลฯ ควรมีชองทางในการแจง
เบาะแสการทุจริต เชน สายดวน 
หรือชองทางอ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสม  
 

4.3 การประเมินตาม แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ( Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) (ขอมูลมาจากระบบ ITAS ป 2563) 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 
การปองกันการทุจริต ประเมินผลการเผยแพรขอมูลบน

เว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผย
ขอมูลตางๆ ของหนวยงานให
สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น 
ดังนี้  

1. ขอมูลพ้ืนฐาน  
2. การบริหารงาน  
3. การบริหารการเงิน

งบประมาณ 
4. การบริหารและพัฒนาการ

ทรัพยากรบุคคล  
5. การสงเสริมความโปรงใสใน

หนวยงาน 

ผูบริหารควรแสดงเจตจํานงหรือ
คําม่ันสัญญาวา จะปฏิบัติงานดวย
ความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส และ
เปนไปตามหลักธรรมมาภิบาล มี
การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
แกไขการทุจริตประจําปใหชัดเจน 
และเผยแพรตอสาธารณะ พรอมท้ัง 
ใหกลุมองคกรชุมชน มีสวนรวมใน
การปองกันการทุจริต เชน เปน
กรรมการจัดซ้ือจัดจาง 

 

 



5. ขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน

ใหดีข้ึน 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ข้ันตอน/วิธีการ
ปฏิบัต ิ

ผูรับผิดชอบ การกํากับติดตาม 

มาตรการตรวจสอบ
การใชดุลพินิจ  

- จัดทํามาตรการ
ตรวจสอบการใช
ดุลพินิจ 
- จัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน  
-กําหนดบทบาท
หนาท่ีของผูบริหาร
ทุกระดับ ให
ครอบคลุมถึงการ
ตรวจสอบ กํากับดูแล 
ติดตาม 
การปฏิบัติงาน และ
การใชดุลพินิจของ
ผูใตบังคับบัญชา ให
เปนไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ ประกาศ 
หลักเกณฑ มาตรฐาน 
คูมือการปฏิบัติงาน 
อยางเครงครัด 
- วิเคราะหและ
บริหารความเสี่ยง
เก่ียวกับการใช
ดุลพินิจของ
ผูปฏิบัติงาน 
และกําหนดระบบ 
แนวทางปองกัน 
 

1. ผูรับผิดขอบ
ดําเนินการจัดทํา
มาตรการตรวจสอบ
การใชดุลพินิจ 
2.   ผูบริหาร
ประกาศหลักเกณฑ 
หรือมาตรการ เพ่ือให
เจาหนาท่ี และ
บุคคลภายนอก
รับทราบ  
3. ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการเผยแพร
มาตรการตรวจสอบ
การใชดุลพินิจ บน
เว็บไซตหลักของ
หนวยงาน  
 

สํานักปลัด รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน 
ในป 2564  



มาตรการเผยแพร
ขอมูลตอสาธารณะ 

จัดใหมีชองทางใน
การบริการขอมูล
ขาวสารตามมาตรา 
๙ ของ
พระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของ 
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และขอมูลท่ีตอง
เปดเผยตอสาธารณะ
ตามแนวทางท่ี
สํานักงาน ป.ป.ช. 
กําหนด 
ทางเว็บไซตหลักของ
หนวยงาน และ
ชองทางอ่ืนตามความ
เหมาะสม เพ่ือให
ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบ 
และสืบคนขอมูลท่ี
ครบถวน ถูกตอง 
ทันสมัย ไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว 

1. ผูรับผิดชอบจัดให
มีขอมูลเผยแพรตอ
สาธารณชนบน
เว็บไซตหลักของ
หนวยงานตาม
แนวทางท่ีสํานักงาน 
ป.ป.ช. โดยกําหนดให
มีชองทางท่ี
หลากหลายเชน เชน 
Website 
,Instagram , 
Facebook  ฯลฯ 
ควรมีชองทางในการ
แจงเบาะแสการทุจริต 
เชน สายดวน หรือ
ชองทางอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม   
2. ติดตามและ
ตรวจสอบสถานะของ
ขอมูลขาวสารใหเปน
ปจจุบัน  

งานประชาสัมพันธ
กองวิชาการและ

แผนงาน 

รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ3เดือน  
-รอบ 6 เดือน 
-รอบ 9 เดือน 
-รอบ 12 เดือน 
ในป 2564 

ประกาศเจตจํานง
การบริหารงานดวย
ความซ่ือสัตยสุจริต
อยางมีคุณธรรมและ
โปรงใส 

ผูบริหารควรแสดง
เจตจํานงหรือคําม่ัน
สัญญาวา จะปฏิบัติงาน
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต 
โปรงใส และเปนไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล มี
การจัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันแกไขการ
ทุจริตประจําปใหชัดเจน 

ผูบริหารประกาศ
จํานงการบริหารงาน
ดวยความซ่ือสัตย
สุจริตอยางมีคุณธรรม
และโปรงใส ประจําป 
2564  

สํานักปลัด รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน 
ในป 2564 

 
ลงชื่อ………สุภาพร รอมไธสง……..ผูจัดทํา 

(นางสาวสุภาพร รอมไธสง) 
นิติกรชํานาญการ 


