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มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลภูผาแดง อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

 
1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลภูผาแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายละเอียดผลการประเมิน ITA 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเอกสารแนบท้าย) ของเทศบาลต าบลภูผาแดง พบว่า มีผลคะแนน 
90.45 คะแนน อยู่ในระดับ A (ดี) ดังนี้ 
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จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีของเทศบาลต าบลภูผาแดง อ าเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวช้ีวัดท่ีแสดงให้เห็นถึง
จุดแข็งและจุดท่ีจะต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ 
 1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
 วิเคราะห์โดยแยกจุดแข็งและจุดที่จะต้องพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
๑. จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 75) จ านวน 10 ตัวชี้วัด คือ 

(1) ตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต โดยได้ผลคะแนนเท่ากับ 100 เป็นคะแนน         
จากการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่าง  ๆ ของ
หน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
และแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน                           
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายาม
ของหน่วยงานท่ีจะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 

(2) ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยได้ผลคะแนนเท่ากับ 94.64 เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ทราบ ใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ การปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล (๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การบริหารเงิน
งบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ                                  
(๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการ                             
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ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ                                      
(๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้อ งเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาส                          
ให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและ                                  
การด าเนินงานของหน่วยงาน 

(3) ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร โดยได้ผลคะแนนเท่ากับ 91.38 คะแนน                               
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน                            
ต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเ รื่องต่าง ๆ                                       
ต่อสาธารณชน    

(4) ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน คุณภาพการด าเนินงาน โดยได้ผลคะแนนเท่ากับ 
89.70 คะแนน เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงานในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีโดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด   

(5) ตัวชีว้ัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี โดยได้ผลคะแนนเท่ากับ 87.44 คะแนน เป็นคะแนนจาก        
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง            
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการ           
ตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานท่ีเป็นไปตาม
หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  

(6) ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงการท างาน โดยได้ผลคะแนนเท่ากับ 87.28 คะแนน                                  
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ                                  
การปรับปรุงระบบการท างานในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ท้ังการปฏิบัติงานขอ ง 
เจ้าหน้าท่ีและกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน 
เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

(7) ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ โดยได้ผลคะแนนเท่ากับ 84.82 คะแนน เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็น                          
ท่ีเกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ 
ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

(8) ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยได้ผลคะแนนเท่ากับ 81.13 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง เห็นได้ว่า หน่วยงาน           
มีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริต                 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

(9) ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยได้ผลคะแนนเท่ากับ 79.69 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็น                                     
ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง
หรือน าไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายใน
หน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาต                            
ท่ีชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า หน่วยงานควรได้มีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
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ท่ีถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงมีการก ากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายโดยเคร่งครัดแล้ว 

(10) ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ โดยได้ผลคะแนนเท่ากับ 78.35 คะแนน เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับต้ังแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่
อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ                        
ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้
ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้ 

2. จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 75 ) -ไม่มีตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านร้อยละ 75- 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยแยกตามผลคะแนนการประเมินเคร่ืองมือ ได้ดังนี้ 
  1. ผลคะแนนการประเมินเคร่ืองมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
  มีค่าคะแนนเท่ากับ 82.29 คะแนน โดยประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี มีผลคะแนน เท่ากับ 87.44 คะแนน 
  ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ มีผลคะแนน เท่ากับ 78.35 คะแนน 
  ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ มีผลคะแนน เท่ากับ 84.82 คะแนน 
  ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีผลคะแนน เท่ากับ 79.69 คะแนน 
  ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ  81.13 คะแนน 
  จากผลคะแนนในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับท่ีดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานของการ
ด าเนินงานท่ีดีไว้ในปีต่อไป 
 2. ผลคะแนนการประเมินเคร่ืองมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
 มีผลคะแนน เท่ากับ 89.45 คะแนน โดยประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้  
  ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน มีผลคะแนน เท่ากับ 89.70 คะแนน 
  ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร มีผลคะแนน เท่ากับ 91.38 คะแนน 
  ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน มีผลคะแนน เท่ากับ  87.28  คะแนน 
  จากล าดับคะแนน พบว่าตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน มีค่าคะแนนน้อยท่ีสุดใน                
กลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีควรต้องยึดหลัก
ตามมาตรฐานขั้นตอน และระยะเวลาท่ีก าหนด มีความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือน
ข้อมูล มีใจรักบริการ ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ใดจากผู้รับบริการ ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก   
 3. ผลคะแนนการประเมินเคร่ืองมือแบบวัดการรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
 มีค่าคะแนนเท่ากับ 97.32 คะแนน โดยประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนน เท่ากับ 94.64 คะแนน 
  ตัวชี้วัดท่ี 10  การป้องกันการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ 100.00  คะแนน 
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  ท้ัง 2 ตัวชี้วัด มีแนวทางการด าเนินงานท่ีคล้ายกัน คือ การเผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ซึ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ในภาพรวมถือว่าผ่านเกณฑ์ ควรรักษาม าตรฐานของ               
การด าเนินงานท่ีดีไว้ในปีต่อไป 
 
 2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนามาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน ประจ าปี พ.ศ. 2564 
  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อพัฒนาและก าหนดมาตรการในการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจ าปี พ.ศ. 2564 โดยด าเนินการดังนี้  

มาตรการ 
แนวทาง 

การปฏิบัติ 
ขั้นตอน/วิธีการ 

ปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

มาตรการ
ตรวจสอบ 
การใช้ดุลพินิจ 

- จัดท ามาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ 
- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
หรือหลักเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  
- ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารทุกระดับให้
ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ
ก ากับดูแลติดตามการ
ปฏิบัติงานและการใช้ดุลพินิจ
ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ 
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน คู่มือ
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
ผู้ปฏิบัติงานและก าหนดระบบ 
แนวทางป้องกัน 
- วิเคราะห์และบริหารความ
เสี่ยงเก่ียวกับการใช้ดุลพินิจ
ของผู้ปฏิบัติงานและก าหนด
ระบบแนวทางป้องกัน 
 

๑. ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการจัดท า 
มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ  
๒. ผู้บริหารประกาศ
หลักเกณฑ์หรือมาตรการ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีและ 
บุคคลภายนอกรับทราบ 
๓. ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการเผยแพร่ 
มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจบนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

ส านักปลัด รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ 
- รอบ ๖ เดือน 
- รอบ ๑๒ เดือน 

มาตรการ
ป้องกันการ 
รับสินบน 

- จัดท ามาตรการป้องกันการ
รับสินบน 
- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
หรือหลักเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  
- ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารทุกระดับให้
ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ
ก ากับดูแลติดตามการ
ปฏิบัติงานและการป้องกันการ

๑. ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการจัดท า 
มาตรการป้องกันการรับ
สินบน 
๒. ผู้บริหารประกาศ
หลักเกณฑ์หรือมาตรการ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีและ 
บุคคลภายนอกรับทราบ 
๓. ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการเผยแพร่ 

ส านักปลัด รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ 
- รอบ ๖ เดือน 
- รอบ ๑๒ เดือน 
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มาตรการ 
แนวทาง 

การปฏิบัติ 
ขั้นตอน/วิธีการ 

ปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

รับสินบนของผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน คู่มือ
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
ผู้ปฏิบัติงานและก าหนดระบบ 
แนวทางป้องกัน 
- วิเคราะห์และบริหารความ
เสี่ยงเก่ียวกับการป้องกันการ
รับสินบนของผู้ปฏิบัติงานและ
ก าหนดระบบแนวทางป้องกัน 
 

มาตรการป้องกันการรับ
สินบนบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

มาตรการ 
การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
ในการรักษา
ประโยชน์
สาธารณะ 
ของเทศบาล
ต าบลภูผาแดง 

- จัดท ามาตรการการสร้าง
จิตส านึกและความตระหนักใน
การรักษาประโยชน์สาธารณะ 
ของเทศบาลต าบลภูผาแดง 
- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
หรือหลักเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  
- ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารทุกระดับให้
ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ
ก ากับดูแลติดตามการ
ปฏิบัติงานและการสร้าง
จิตส านึกและความตระหนักใน
การรักษาประโยชน์สาธารณะ 
ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ 
มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัด ผู้ปฏิบัติงาน
และก าหนดระบบ แนวทาง
ป้องกัน 
- วิเคราะห์และบริหารความ
เสี่ยงเก่ียวกับการสร้าง
จิตส านึกและความตระหนักใน
การรักษาประโยชน์สาธารณะ 
ของผู้ปฏิบัติงานและก าหนด
ระบบแนวทางป้องกัน 
 

๑. ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการจัดท า 
มาตรการการสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ 
ของเทศบาลต าบลภูผา
แดง 
๒. ผู้บริหารประกาศ
หลักเกณฑ์หรือมาตรการ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีและ 
บุคคลภายนอกรับทราบ 
๓. ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการเผยแพร่ 
มาตรการการสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ 
ของเทศบาลต าบลภูผา
แดงบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

ส านักปลัด รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ 
- รอบ ๖ เดือน 
- รอบ ๑๒ เดือน 
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      จ่าอากาศเอก                               ตรวจสอบ 

         (สมยศ  วงศืไชย) 
  รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 

 นายกเทศมนตรีต าบลภูผาแดง 

 

มาตรการ 
แนวทาง 

การปฏิบัติ 
ขั้นตอน/วิธีการ 

ปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

ประกาศ
กระบวนการ 
ขั้นตอน และวิธี
ปฏิบัติในการ
ให้บริการแก่
ประชาชน 

- จัดท าประกาศกระบวนการ 
ข้ันตอน และวิธีปฏิบัติในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 
- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
หรือหลักเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  
- ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารทุกระดับให้
ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ
ก ากับดูแลติดตามการ
ปฏิบัติงานและกระบวนการ 
ข้ันตอน และวิธีปฏิบัติในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 
ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ 
มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัด ผู้ปฏิบัติงาน
และก าหนดระบบ แนวทาง
ป้องกัน 
- วิเคราะห์และบริหารความ
เสี่ยงเก่ียวกับกระบวนการ 
ข้ันตอน และวิธีปฏิบัติในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 
ของผู้ปฏิบัติงานและก าหนด
ระบบแนวทางป้องกัน 

๑. ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการจัดท า 
กระบวนการ ข้ันตอน และ
วิธีปฏิบัติในการให้บริการ
แก่ประชาชน 
๒. ผู้บริหารประกาศ
หลักเกณฑ์หรือมาตรการ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีและ 
บุคคลภายนอกรับทราบ 
๓. ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการเผยแพร่ 
ประกาศกระบวนการ 
ข้ันตอน และวิธีปฏิบัติใน
การให้บริการแก่
ประชาชนบนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 
 

ส านักปลัด รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ 
- รอบ ๖ เดือน 
- รอบ ๑๒ เดือน 

 
 
 
   

    จ่าเอก                         ผู้รายงาน 

            (ยุทธยา  ทาสิมมา) 
                   นิติกร 

 


