
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
ตามท่ีได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลวังโพธิ์  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

และ ได้กำหนดมาตรการ /แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังต่อไปนี้ 

 
มาตรการ วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

IIT      
1.รู้เกี่ยวกับ 
แผนการใช้
จ่าย
งบประมาณ 
ประจำปีของ 
หน่วยงาน  

-ส่งเสริมให้บุคลากรทุก 
สำนัก/กอง มีส่วนร่วมให้มี 
การติดตามความก้าวหน้า 
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยจัดให้มีการ
ประชุมและ รายงานผล
การใช้จ่าย งบประมาณน
ระดับ หน่วยงาน
ประจำเดือนหรือไตรมาส 
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-มีการแจ้งผลการ เบิกจ่าย
งบประมาณ ให้กับบุคคลากร
ทุก สำนัก/กองได้ทราบ ทุก
ครั้งที่มีการประชุม 
ประจำเดือนของ พนักงาน 

-แจ้งผลการ 
เบิกจ่าย
งบประมาณ ให้กับ
บุคคลากรทุก 
สำนัก/กองได้ทราบ 
ทุกครั้งที่มีการ
ประชุม 
ประจำเดือนของ 
พนักงาน 

2.ขั้นตอนการ
ขอ อนุญาต
เพ่ือยืม 
ทรัพย์สินของ 
ราชการ ไปใช้ 
ปฏิบัติงานใน 
หน่วยงาน  

-จัดทำแนวทางปฏิบัติ/ 
ระเบียบการใช้ทรัพย์สิน
ของ ทางราชการ การยืม 
ทรัพย์สินของราชการที ่
ถูกต้องตามระเบียบ กฎ
หมายก าหนดขั้นตอน 
ปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการ 
ขออนุญาต/การอนุมัติยืม
ที่ม ีรูปแบบที่สะดวก 
เปิดเผย และตรวจสอบได้ 
ทั้งกรณ ีการยืมของบุคคล
ภายใน หรือภายนอกหรือ 
ภาคเอกชน 

ทุกสำนัก / 
กอง 
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-จัดทำมาตรการยืมทรัพย์สิน 
ของกองช่างเทศบาลตำบลวัง
โพธิ์ 

ให้มีแบบยืม
ทรัพย์สิน 



3.ความรู้แนว 
ปฏิบัติของ 
หน่วยงาน 
เกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่
ถูกต้อง  

-จัดทำคู่มือเกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการยืมทรัพย์สินของ
ราชการ 
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-งานพัสดุได้จัดทำคู่มือเพ่ือ
เป็นแนวทางเก่ียวกับใช้
ทรัพย์สินของราชการและการ 
ยืมทรัพย์สินของราชการ 

จัดให้มีแบบฟอร์ม
การยืมทรัพย์สิน
ทางราชการ 

4.การสร้าง
ฐานความคิด
การแยกแยะ 
ประโยชน์
ส่วนตัว และ
ประโยชน์ 
ส่วนร่วม  

-เสริมสร้างฐานความคิด
การ ยกแยะประโยชน์
ส่วนตัว และประโยชน์ส่วน
ร่วม ใน รูปแบบการ
อบรม/จัดท าสื่อ 
ประชาสัมพันธ์ 
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1. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือ 
ป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน
เทศบาลตำบลวังโพธิ์ขึ้นและ
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้
เป็นคู่มือในการปฏิบัติราชการ 
2.จัดกิจกรรมการมอบ
นโยบายของผู้บริหารในเรื่อง
การพัฒนาและยกระดับ 
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การบริหารงาน 

ให้ความรู้การ
ป้องกัน
ผลประโยชน์ ทับ
ซ้อนแก่บุคคลากร 

5.จัดทำ 
มาตรการ
ส่งเสริม 
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 
ภายใน
หน่วยงาน 
และวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงการ 
ทุจริต  

1.แต่งตั้งคณะทำงาน
จัดทำมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน  
2.ประชุมคณะท างานเพ่ือ 
จัดท ามาตรการ  
3.มอบหมายให้งาน /กอง 
/ ส านัก รับผิดชอบ
ดำเนินการ 
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1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง 
คณะทำงานในการจดัทำ
มาตรการฯพร้อมแจ้งคำสั่งให้ 
ผู้รับผิดชอบทราบ 
2. บันทึกข้อความภายใน 
เรื่องแจ้งให้ดำเนินการตาม 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสขององค์กร 
แจ้งให้ทุกกอง/ ผู้รับผิดชอบ 
ดำเนินการตาม มาตรการฯ  
3.จัดให้มีการประชุม 
คณะทำงานเพ่ือ ติดตามผล
การ ปฏิบัติงานตามมาตรการ
ฯ พร้อมใหผู้รับผิดชอบ
รายงาน ผลการดำเนินงาน 
ตามมาตรการ 
 

แจ้งให้ดำเนินการ
ตาม มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ขององค์กรให้
บุคลากรทราบ 



EIT      
1.ปรับปรุง
ระบบการ
ทำงานและ 
เพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
การให้บริการ
แก่ ประชาชน  

-จัดทำแผนผังแสดง
ขั้นตอน/ ระยะเวลา
ให้บริการประชาชนและ
ระบ ุผู้รับผิดชอบงาน
ให้บริการใน ทุก
กระบวนงานให้ทราบ โดย
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้
ประชาชนทราบผ่าน 
ช่องทางที่หลากหลาย เช่น 
เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 
 

ทุกงาน/ 
สำนัก/กอง 

ตลอดปี - จัดทำคู่มือสำหรับ 
ประชาชนของ เทศบาลตำบล
วังโพธิ์และเผยแพร่ ทางเว็ป
ไซต์ 
 - จัดทำผังแสดง ขั้นตอนการ
ขอรับบริการ โดยมีการลด 
ขั้นตอนการให้บริการของ
เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 

-จัดทำคู่มือสำหรับ 
ประชาชนและ
เผยแพร่ ทางเว็ป
ไซต์ 
 - จัดทำผังแสดง 
ขั้นตอนการขอรับ
บริการ โดยมีการ
ลด ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

2.สร้างฐาน 
ความคิดใน
การ 
ปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 
โดย คำนึงถึง 
ประโยชน์ 
ประชาชนและ 
ประโยชน์ 
ส่วนรวมเป็น
หลัก  

-พัฒนาบุคลากรโดย 
ปลูกฝังฐานความคิดใน
การแยกแยะประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม เช่นเสริมสร้าง
ความรู้ให้เกิด ความ
ตระหนักในการเห็นแก่ 
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า 
ประโยชน์ส่วนบุคคล  
-สร้างวัฒนธรรมองค์กรใน 
การให้บริการอย่างเท่า
เทียมกัน และไม่เลือก
ปฏิบัติ เช่น กำหนด
ประเด็นการให้บริการ
อย่างเท่าเทียมกันไว้ใน
พันธกิจขององค์กรและมี
แนวทางในการดำเนินการ 
ร่วมกัน 
 
 

ทุกงาน/ 
สำนัก/กอง 
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- จัดทำโครงการ ประจำปี
งบประมาณ 2565  
- การสร้างค่านิยม วัฒนธรรม
องค์กรและ การรับรู้ร่วมกันใน 
การคำนึงถึง ประโยชน์
ส่วนรวม โดยวธิีการเน้นย้ำ
ผ่านการประชุมข้อราชการ
ประจำเดือน ระหว่างผู้บริหาร
และ พนักงาน 
- จัดทำประกาศ เทศบาล
ตำบลวังโพธิ์เรื่องค่านิยม หลัก
และวัฒนธรรมองค์กร 

ฝึกอบรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
ตามโครงการ
ฝึกอบรมเสริมสร้าง 
คุณธรรมจริยธรรม 
สำหรับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล
และ พนักงานจ้าง
ทุกปี 



3.จัดให้มีการ 
เผยแพร่ข้อมูล 
ของหน่วยงาน
ให้ มีลักษณะ
เข้าถึงง่ายไม่
ซับซ้อน และ
หลากหลาย 
ช่องทาง  

-จัดให้มีช่องทางการ
สื่อสารเพื่ออำนวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน
ผู้รับบริการที่จะมาติดต่อ
สอบถามหรือขอข้อมูล 
หรือรับคำติชม /แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การ
ดำเนินงาน/การให้บริการ
ขององค์กร เช่น จัดให้มี
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ
เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล
การบริการหรือการดำเนิน 
งานขององค์กรตลอดระยะ 
เวลาทำการ  
-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบเพื่ออำนวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้มาติดต่อ
สอบถามหรือขอข้อมูล
หรือแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ขององค์กร  
-จัดให้มีช่องทางสื่อสารใน 
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การ 
จัดตั้งศูนย์บริการร่วม 
กล่อง/ตู้รับฟังความ
คิดเห็น ประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น เป็นต้น 
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- การ จัดทำและ เผยแพร่
คู่มือสำหรับ ประชาชน
เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 
- มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร เทศบาลตำบลวังโพธิ์
และคำสั่ง เทศบาลตำบลวัง
โพธิ์แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
-มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่อยู่เวรบริการช่วงพัก 
กลางวัน วันหยุดราชการและ 
เวรรักษาการณ์ช่วงกลางคืน  
- มีการจัดทำช่องทาง การรับ
ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ เพจ
Facebook เทศบาลตำบลวัง
โพธิ์ Websiteเทศบาลตำบล
วังโพธิ์ หมายเลข โทรศัพท0์ 
3459 1006 ตู้รับฟังความ
คิดเห็น สายตรงนายก การจัด
เวทีประชาคม หมู่บ้าน 

จัดทำและ เผยแพร่
คู่มือสำหรับ 
ประชาชนเทศบาล
ตำบลวังโพธิ์ 

4.จัดทำ
ช่องทางให้ผู้
มาติดต่อ 
ร้องเรียนการ 
ทุจริตของ 
เจ้าหน้าที่ของ 
หน่วยงาน  

-จัดให้มีช่องทางการแจ้ง 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบของ 
เจ้าหน้าที ่ 
-จัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบ 
โดยตรง 
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1. จัดทำช่องทางการ 
ร้องเรียนการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ บนเว็บไซต์
หลักของ หน่วยงาน  
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง 
คณะทำงานและ เจ้าหน้าที่
ประจำศูนย ์ปฏิบัติการ

จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง 
คณะทำงานและ 
เจ้าหน้าที่ประจำ
ศูนย ์ปฏิบัติการ
ต่อต้าน การทุจริต
เทศบาลตำบลวัง
โพธิ์ 



 ต่อต้าน การทุจริตเทศบาล
ตำบลวังโพธิ์  
3. มอบหมายให้นิติกรดูแล
ระบบรับ ร้องเรียนการทุจริต 
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

5.โครงการ
การ ปรับปรุง
คุณภาพ การ
ปฏิบัติงาน/ 
การให้บริการ
ให้ดี แก่
ประชาชน  

จัดให้มีการอำนวยความ 
สะดวกในการให้บริการแก่ 
ประชาชน ดังนี้  
-มีเก้าอ้ีรับรองผู้มาติดต่อ 
ราชการหรือรับบริการ  
-มีป้าย/สัญลักษณ์บอก 
ทิศทางหรือตำแหน่งใน
การ เข้าถึงจุดให้บริการ 
โดยสะดวกและชัดเจน 
 -มีแผนผังกำหนดขั้นตอน 
และผู้รับผิดชอบในแต่ละ 
ขั้นตอน  
-มีแบบคำร้องพร้อมทั้ง 
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/มี 
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ  
-มีจุดแรกรับเพ่ือช่วย
อำนวยความสะดวกต่าง ๆ 
เช่น คัดกรองผู้มาติดต่อ 
ให้ คำแนะนำ ในการ
ขอรับบริการในการขอรับ
บริการหรือช่วยเตรียม
เอกสาร 

ทุกสำนัก/
กอง 

ก.พ.-มี.ค.
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– มีการจัดเจ้าหน้าที่ และจุด 
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ 
คำแนะนำและบริการ ของ
เทศบาล  
- จัดที่รองรับผู้มา ติดต่อ
ราชการทั้งใน ส่วนพื้นที่กลาง
และ ทุกสำนัก/กอง  
- มีการจัดทำป้าย/ สัญลักษณ์
ทุกจุดของ สำนักงานเทศบาล 
เพ่ือแจ้งให้ประชาชน ผู้มา
ติดต่อราชการได้รับความ
สะดวก  
- การจัดทำและเผยแพร่คู่มือ
สำหรับ ประชาชนเทศบาล
ตำบลวังโพธิ์ และผัง กำหนด
ระยะเวลา/ ขั้นตอนการ
ให้บริการ ทุกสำนัก/กอง  
- มีการจัดทำแบบคำร้องต่าง 
ๆ และเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ
ทุกสำนัก/ กอง  
- ในช่วงสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของ เชื้อCovid-19 มี
การกำหนดจุดคัดกรอง และ
เจ้าหน้าที ่สาธารณสุขบริการ
ให้คำแนะนำ 

– มีการจัด
เจ้าหน้าที่ และจุด 
ประชาสัมพันธ์
เพ่ือให้ คำแนะนำ
และบริการ ของ
เทศบาล  
- มีการจัดทำป้าย/ 
สัญลักษณ์ทุกจุด
ของ สำนักงาน
เทศบาล เพ่ือแจ้ง
ให้ประชาชน ผู้มา
ติดต่อราชการได้รับ
ความสะดวก  
- การจัดทำและ
เผยแพร่คู่มือ
สำหรับประชาชน
เทศบาลตำบลวัง
โพธิ์ และผัง 
กำหนดระยะเวลา/ 
ขั้นตอนการ
ให้บริการ ทุก
สำนัก/กอง  
- มีการจัดทำแบบ
คำร้องต่าง ๆ - 
ในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของ 
เชื้อCovid-19 มี
การกำหนดจุดคัด
กรอง  



6.ปรับปรุง
วิธีการ และ
ขั้นตอนการ 
ดำเนินงาน/
การ ให้บริการ
ดีขึ้น  

-นำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาพัฒนาการปฏิบัติงานให้ 
โปร่งใสมีประสิทธิภาพ
และลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เช่นให้บริการ
รับชำระภาษ ีผ่าน
อินเตอร์เน็ต การแจ้ง เรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน 
ระบบออนไลน์ 

สำนักปลัด
กองคลัง 
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- มีการจัดทำ QR Code ผ่าน 
Application Line / 
Facebook / Website  
ของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ เพ่ือ
รองรับการรับแจ้ง/ ร้องเรียน/
เสนอแนะ/ ความพึงพอใจต่อ
การ บริการของประชาชนผู้มี 
ส่วนได้เสียในพืน้ที ่ 
- มีการใช้ระบบแสกน QR 
Code เพ่ือการชำระ ภาษ ี 
- มีการรับชำระค่าภาษี 
ค่าธรรมเนียม จาก QR Code 
และโอนเงินผ่าน ระบบมือถือ 
-นำทคโนโลยีมาช่วย ในการ
ยื่นภาษีผ่านระบบไลน์เพ่ือลด 
ขั้นตอน 

นำเทคโนโลยี
สารสนเทศมา
พัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้ 
โปร่งใสมี
ประสิทธิภาพและ
ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

7.เปิดโอกาส
ให้ ผู้รับ 
บริการผู้มา
ติดต่อหรือผู้มี 
ส่วนได้ส่วน
เสียเข้าไปมี
ส่วนร่วมใน
การปรับปรุง 
พัฒนาการ
ดำเนินงาน/
การ ให้บริการ
ของ 
หน่วยงาน  

-มีการประเมินผลความพึง 
พอใจ ณ จุดให้บริการใน 
รูปแบบที่ง่ายและสะดวก
ต่อ ผู้รับบริการและนำผล
การประเมินมาวิเคราะห์ 
สรุปรายงานให้ผู้บริหาร 
หน่วยงานพิจารณาเพ่ือ 
ปรับปรุงคุณภาพการ 
ปฏิบัติงานและบริการ
อย่าง น้อยปีละ 2 ครั้ง 
รวมทั้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ 
บุคลากรขององค์กรและ 
ประชาชนทราบ 

กองคลัง 
กองช่าง 
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- มีการจัดทำแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการใช้ 
บริการของประชาชนเพ่ือ
นำมาปรับปรุงคุณภาพในการ 
ปฏิบัติงาน 

มีการประเมินผล
ความพึง พอใจ ณ 
จุดให้บริการใน 
รูปแบบที่ง่ายและ
สะดวกต่อ 
ผู้รับบริการ 

OIT      
1.โครงการ 
ให้บริการ
EService  

1.การจัดทำระบบยื่นแบบ 
แสดงรายการเพ่ือชำระ
ภาษ ีป้ายผ่านอินเตอร์เน็ต 

กองคลัง 
สำนักปลัด 
กองช่าง 

ก.พ.- มี.ค.
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- มีการจัดทำ QR Code ผ่าน 
Application Line / 
Facebook / Website ของ 
เทศบาลตำบลวังโพธิ์ เพ่ือ

จัดทำระบบยื่นแบบ 
แสดงรายการเพ่ือ
ชำระภาษี ป้ายผ่าน
อินเตอร์เน็ต 



2.การจัดทำแบบคำขอรับ 
บริการ เช่น  
- คำร้องขอตัดแต่งก่ิงไม้ 
ต้นไม้  
-คำร้องขอให้เก็บขยะมูล 
ฝอย  
- คำร้องขอเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ 

รองรับการ รับแจ้ง/ร้องเรียน/
เสนอแนะ/ความพึง พอใจต่อ
การบริการ ของประชาชนผู้มี
ส่วน ได้เสียในพ้ืนที่  
- มีการใช้ระบบแสกน QR 
Code เพ่ือการชำระภาษี 

2.ดำเนินการ 
เกี่ยวกับ
แผนการใช้
จ่าย 
งบประมาณ 
ประจ าปี  

ให้กองคลังดำเนินการ 
เกี่ยวกับ  
- แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำปี  
- รายงานการกำกับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี รอบ 
6 เดือน  
- รายงานผลการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำปี ให้
ถูกต้องตามปีงบประมาณ 
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- รายงานแล้วตาม บันทึก
ข้อความ เรื่อง รายงานการ
กำกับติดตามการใช้จ่าย 
งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 
เดือน 

รายงานแล้วตาม 
บันทึกข้อความ 
เรื่อง รายงานการ
กำกับติดตามการใช้
จ่าย งบประมาณ 
ประจำปี รอบ 6 
เดือน 

3.การบริหาร 
และพัฒนา 
ทรัพยากร
บุคคล  
-การ
ดำเนินการ 
ตามนโยบาย
การบริหาร
ทรัพยากร 
บุคคล  

1.แสดงนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มี
จุดมุ่งหมายหรือ 
วัตถุประสงค์เพ่ือก่อให้เกิด 
การบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีความโปร่งใส
และมีคุณธรรม  
2.เป็นนโยบายของ
ผู้บริหารสูงสุดหรือ
ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
หรือนโยบายที่ กำหนดใน
นามของหน่วยงานเป็น
นโยบายที่ใช้บังคับในปี 
2565 
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-จัดทำประกาศเทศบาลตำบล
วังโพธิ์เรื่องนโยบาย การ
บริหารทรัพยากรบุคคล  
-จัดทำแนวทางการดำเนินการ
ตามนโยบายบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ประกาศเทศบาล
ตำบลวังโพธิ์เรื่อง
นโยบาย การ
บริหารทรัพยากร
บุคคล  
-จัดทำแนวทางการ
ดำเนินการตาม
นโยบายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 



4.การจัดการ 
เรื่องร้องเรียน
การ ทุจริต  
 

จัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ โดยให้
รักษาความลับของผู้
ร้องเรียน และผู้ถูก
ร้องเรียน 
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1.จัดให้มีช่องทางการ แจ้ง
เรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและ
ประพฤติม ิชอบ ผ่านช่องทาง 
ดังต่อไปนี้  
- ทางเว็บไซตเ์ทศบาลตำบล
วังโพธิ์ www. 
Wangphocity.com 
- ทางโทรสาร 0 0459 
1006 
 - ทางโซเชียลมีเดีย
Facebook เทศบาลตำบลวัง
โพธิ์ 
- มาด้วยตนเอง  
- กล่องรับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตเทศบาลตำบลวังโพธิ์  
2.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็น
ผู้รับเรื่องร้องเรียนและเป็น
ผู้ดูแลระบบรับร้องเรียนการ
ทุจริต ของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน แต่เพียงผู้เดียว 

มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่เป็นผู้รับ
เรื่องร้องเรียนและ
เป็นผู้ดูแลระบบรับ
ร้องเรียนการทุจริต 
ของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน แต่เพียง
ผู้เดียว 

5.จัดให้มี
ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียน
การทุจริตและ 
ประพฤติมิ
ชอบ  

จัดให้มีให้มีข้อมูลเชิงสถิติ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบแสดง
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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จัดทำข้อมูลสถิติเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ 
รอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน 

จัดทำข้อมูลสถิติ
เรื่อง ร้องเรียนการ
ทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ รอบ 
6 เดือน และรอบ 
12 เดือน 

6.แสดง
เจตจำนง 
สุจริตของ 
ผู้บริหาร  

จัดให้มีเจตจำนงสุจริตของ 
ผู้บริหาร แสดงบนเว็บไซต์
ของ หน่วยงาน  
- แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์ 
หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติ 
หน้าที่และบริหาร
หน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์
สุจริต โปร่งใส และเป็นไป
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1.จัดทำประกาศ เทศบาล
ตำบลวังโพธิ์ เรื่อง เจตจำนง 
ทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร
เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 
2.ผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานดำเนินกิจกรรมการ
อ่าน เจตจำนงสุจริตพร้อม ทั้ง

ผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานดำเนิน
กิจกรรมการอ่าน 
เจตจำนงสุจริต
พร้อมทั้งปฏิญาณ
ตนว่าจะปฏิบัติ
หน้าที่และบริหาร
หน่วยงานอย่าง



ตามหลักธรรมาภิบาล โดย
ต้องเป็นการ ดำเนินการ
โดยผู้บริหารสูงสุดคน
ปัจจุบันของหน่วยงาน 

ปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติหน้าที่
และบริหารหน่วยงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและ
เป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาล 

ซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใสและเป็นไป 
ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

7.การมีส่วน
ร่วมของ
ผู้บริหาร 

จัดให้มีกิจกรรมการมีส่วน 
ร่วมของผู้บริหารใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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จัดให้มีกิจกรรมการมส่วนร่วม
ของผู้บริหาร ในกิจกรรมต่าง 
ๆ ดังนี้  
1. กิจกรรมการอ่าน นโยบาย 
ไม่รับของขวัญ (No Gift 
Policy ) ของผู้บริหารสูงสุด 
2. กิจกรรมการอ่าน เจตจำนง
สุจริตในการบริหารงานและ 
กิจกรรมปฏิญาณตนแสดง
เจตจำนงต้านทุจริตของ
ผู้บริหารและบุคลากรของ
หน่วยงาน  
3. กิจกรรมการประชุมร่วม
ระหว่าง ฝ่ายบริหารและ
พนักงานประจำ 

จัดให้มีกิจกรรมการ
มีส่วน ร่วมของ
ผู้บริหารใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565  ทุกภาค
ส่วนราชการ 

8.การ
ประเมิน 
ความเสี่ยงเพ่ือ 
การป้องกัน
การทุจริต 

1.แสดงผลการประเมิน 
ความเสี่ยงของการ 
ดำเนินงานหรือการปฏิบัติ 
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการ 
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการ 
ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงานบนเว็บไซต์
หน่วยงาน  
2. มีข้อมูลรายละเอียด
ของผลการประเมิน 
ยกตัวอย่าง เช่น 
เหตุการณ์ ความเสี่ยง และ
ระดับของความเสี่ยง 
มาตรการและการ
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จัดทำรายงาน ประเมินความ
เสี่ยงทุจริต ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

จดัทำรายงาน 
ประเมินความเสี่ยง
ทุจริต ประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 แจ้ง
ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามลำดับ 



ดำเนินการในการบริหาร 
จัดการความเสี่ย เป็นต้น 
3.เป็นการดำเนินการในปี
พ.ศ.2565 

9.การ
ดำเนินการ 
เพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

1.แสดงการดำเนินการ
หรือ กิจกรรมที่แสดงถึง
การจัดการความเสี่ยงใน
กรณีท่ี อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมของ 
หน่วยงาน บนเว็บไซต ์
หน่วยงาน  
2.เป็นกิจกรรมหรือการ 
ดำเนินการที่สอดคล้องกับ 
มาตรการหรือการ 
ดำเนินการเพ่ือบริหาร 
จัดการความเสี่ยงตามข้อ 
O36  
3.เป็นการดำเนินการในปี
ที ่2565 

สำนักปลัด ก.พ.- มี.ค.
65 

จัดทำรายงานการ ดำเนินการ
เพ่ือจัดการ ความเสี่ยงทุจริต 

กิจกรรมที่แสดงถึง
การจัดการความ
เสี่ยงในกรณีที่ อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต
หรือก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วน
ตนกับ 
ผลประโยชน์
ส่วนรวมของ 
หน่วยงาน บน
เว็บไซต์ หน่วยงาน 

10.การ 
เสริมสร้าง 
วัฒนธรรม
องค์กร  

1.จัดให้มีกิจกรรมแสดง
การดำเนินการหรือ
กิจกรรมของ หน่วยงานที่
แสดงถึงกาเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร ให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี 
ทัศนคติ ค่านิยมในการ 
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์ 
สุจริตอย่างชัดเจน  
2.เป็นการดำเนินการในปี 
2565 

สำนักปลัด ก.พ.- มี.ค.
65 

จัดทำประมวลจริยธรรมของ 
ข้าราชการของ เทศบาลตำบล
วังโพธิ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 
และ ประกาศใช้ประมวล 
จริยธรรมของข้าราชการของ 
เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 

 



11.จัดให้มี 
แผนปฏิบัติ
การป้องกัน
การทุจริต 

1.จัดทำและแสดง 
แผนปฏิบัติการที่มี 
วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกัน
การทุจริตหรือพัฒนาด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใส
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
เป็นต้น 

งานนิติการ 
สำนักปลัด 

ก.พ.- มี.ค.
65 

1.จัดทำแผนปฏิบัติ การ
ป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 
โดย  
-แต่งตั้งคณะผู้จัดทำแผน ฯ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประเมินผลและติดตามแผนฯ 
-ประกาศใชแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 
- เผยแพร่แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 
บน เว็บไซต์หลักของ 
หน่วยงาน  

จัดทำและแสดง 
แผนปฏิบัติการที่มี 
วัตถุประสงค์เพ่ือ
ป้องกันการทุจริต
หรือพัฒนาด้าน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น 

12.รายงาน
การกำกับ
ติดตามการ 
ดำเนินการ 
ป้องกันการ
ทุจริต 
ประจำปี  

1.รายงานการกำกับ
ติดตาม การดำเนินการ
ป้องกันการ ทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน 
แสดงความก้าวหน้าในการ 
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ 
การป้องกันการทุจริต โดย
มี ข้อมูลรายละเอียด 
ความก้าวหน้า  

สำนักปลัด ก.พ.- มี.ค.
65 

รายงานการติดตาม การ
ดำเนินการตาม แผนปฏิบัติ
การ ป้องกันการทุจริต พ.ศ.
2565 รอบ 6 เดือน ผ่าน
ระบบ EPlanACC 

การดำเนินการ
ป้องกันการ ทุจริต
ประจำปี รอบ 6 
เดือนแสดง
ความก้าวหน้าใน
การ ดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ 
การป้องกันการ
ทุจริต โดยมี ข้อมูล
รายละเอียด 
ความก้าวหน้า 

13.จัดทำ 
มาตรการ
ส่งเสริม 
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 
ภายใน
หน่วยงาน  

จัดทำมาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงาน  
- แสดงการวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐของปี ที่ผ่านมา 
โดยมีข้อมูลรายละเอียด
การวิเคราะห์  

สำนักปลัด ก.พ.- มี.ค.
65 

จัดทำมาตรการ ส่งเสริม
คุณธรรมและ ความโปร่งใส
ของ เทศบาลตำบลวังโพธิ์
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

จัดทำมาตรการ
ส่งเสริม คุณธรรม
และความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงาน  
 

14.การ 
ดำเนินการ 

1.แสดงผลการดำเนินการ 
ตามมาตรการเพ่ือส่งเสริม 

สำนักปลัด ก.พ.- มี.ค.
65 

รายงานผลการ ดำเนินการ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

 



ตาม 
มาตรการ
ส่งเสริม 
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 
ภายใน
หน่วยงาน   

คุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงาน โดยมี 
ข้อมูลรายละเอียดการนำ 
มาตรการเพ่ือส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงานไปสู่การ 
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
2.เป็นการดำเนินการในปี 
2565 

และความโปร่งใสของเทศบาล
ตำบลวังโพธิ์ ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 


