
บันทึกข้อความ  
ส่วนราชการ ส ำนักปลัด     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดกุง  อ ำเภอค ำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 

ที ่  ยส  71101/-  วันที่   ๕  เมษำยน  2565 

เรื่อง    รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กำร     
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA)ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดกุง 

เรื่องเดิม 

๑. ตำมท่ี ส ำนักงำน ปปช. ได้ก ำหนดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 
ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ITAS) และผู้ดูแลระบบ(Adrnin), ผู้บริหำร) หน่วยงำน ในระบบ (TAS) ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดกุงได้ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น 

๒. ส ำนักงำน ปปช. ได้ด ำเนินกำรประเมินผลกำรตอบแบบสอบถำมจำกแบบวัตกำรรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภำยใน (IIT), แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) และกำรท ำแบบสอบถำมของ
ผู้ดูแลระบบ(Admin) แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) ในระบบ (ITAS) ของ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลกุดกุงประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ และได้ประกำศผลคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ข้อเท็จจริง 

จังหวัดยโสธร ได้แจ้ง ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: {TA) ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ พร้อมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำรำยงำนกำรกำรวิเครำะห์ ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำม โปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนปีงบประมำณ ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นกำรน ำผลกำรประเมินไปพิจำรณำปรับปรุง พัฒนำ และยกระดับ 
ตลอดจนเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรประเมิน ใน ปี งบประมำณ ๒๕๖๕ ต่อไป 

ข้อเสนอ 

เพ่ือให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐในปีงบประมำณ 
๒๕๖๕ สำมำรถป้องกันกำรทุจริตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและโปร่งใส เห็นควรด ำเนินกำรตำมกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงและด ำเนินกำรจัดท ำมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่ง ใส ภำยใน
หน่วยงำนให้ดีขึ้น ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดกุงจึงได้วิเครำะห์ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Integrity and transparency 
Assessment: ITA) ประจ ำปีงบประมำณ ๒ เพ่ือปรับปรุงกำรท ำงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

 

(นำงสำวธัญญรัตน์   ค ำตำ) 
เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 

 
 
 



 
ควำมเห็นหัวหน้ำส ำนักปลัด อบต........................................................................................... .......................  
............................................................................................................................. ..........................................  

 
               
                (นำงเพ็ญศรี   บัวเพชร)          
   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน 

      หวัหน้ำส ำนักปลัด 
 
 

ควำมเห็นปลัด อบต............................................................................................................. .........................  
............................................................................................................................. ..........................................  

    
               
                (นำยเนรมิตร   สำยสุด)     
          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดกุง  

 
 

                        อนุมัติ     
                         ไม่อนุมัติ....  

 
                                          
                    (นำยทองชำย   สังข์ศรี 
                                    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดกุง  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

แบบรายงาน 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 
 
 

                                       

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง 
อ าเภอค าเขือ่นแก้ว จังหวัดยโสธร 

 



การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
********************* 

หลักการประเมิน 

แนวคิด “Open to Transparency” ซึ่งเป็นหลักกำรพ้ืนฐำนส ำคัญของกำรประเมิน ITA ที่มำจำก 
“เปิด” ๒ ประกำร คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงำนภำครัฐเพ่ือให้สำธำรณชนได้ทรำบและสำมำรถ
ตรวจสอบ กำรด ำเนินงำนได้ และ “เปิดโอกำส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนภำครัฐ ทั้งเจ้ำหน้ำที่
ภำยในหน่วยงำน และประชำชนผู้รับบริกำรหรือติดต่อกับหน่วยงำนภำครัฐได้เข้ำมำมีส่วนร่วมประเมินหรือ
แสดงควำมคิดเห็นต่อ หน่วยงำนภำครัฐผ่ำนกำรประเมิน ITA ซึ่งกำร “เปิด” ทั้ง ๒ ประกำรข้ำงต้นนั้นจะช่วย
ส่งเสริม ให้หน่วยงำน ภำครัฐมีควำมโปร่งใสและน ำไปสู่กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภำค
ส่วน 

ทั้งนี้ กำรประเมิน ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงำนที่เข้ำรับ กำร
ประเมินปฏิบัติเพียงเพ่ือให้ได้รับผลกำรประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่ำนั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐได้มีกำร 
ปรับปรุงพัฒนำตนเองในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมำภิบำลในหน่วยงำนภำครัฐ มีกำร
ด ำเนินงำนที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและส่วนรวมเป็นส ำคัญ และลดโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบในหน่วยงำนภำครัฐ ส่งผลให้หน่วยงำนภำครัฐบรรลุตำมเป้ำหมำย มีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ 
(๕๘ คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ตำมท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นที่ ๒๑ 
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๔๐) ต่อไป 

เครื่องมือในการประเมิน  
เครื่องมือในกำรประเมินประกอบด้วย ๓ เครื่องมือ ดังนี้ 

๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) 
เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค ำตอบตำมกำรรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจำก ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภำยใน โดยเปน็กำรประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในที่มีต่อหน่วยงำนตนเอง 
ใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตัวชี้วัดกำรใช้งบประมำณ ตัวชี้วัดกำรใช้อ ำนำจ ตัวชี้วัดกำรใช้ 
ทรัพย์สินของรำชกำร และตัวชี้วัดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) 

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค ำตอบตำมกำรรับรู้ของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจำกผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก โดยเป็นกำรประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกท่ีมีต่อหน่วยงำนที่ 
ประเมิน ใน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภำพกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรสื่อสำร และตัวชี้วัดกำร 
ปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 

๓. แบบตรวจกำรเปิดเผยสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีกำรเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุURL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ 
ของกำรเปิดเผยข้อมูล และระบุค ำอธิบำยเพ่ิมเติมประกอบค ำตอบโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจำกเว็บไซต์
ของหน่วยงำน โดยเป็นกำรประเมินระดับกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะของหน่วยงำนเพ่ือให้ประชำชน 
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สำมำรถเข้ำถึง ข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนได้ ใน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล
(ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐำนกำรบริหำรงำน กำรบริหำรเงินงบประมำณกำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล และกำรส่งเสริมควำมโปร่งใส) และตัวชี้วัดกำรป้องกันกำรทุจริต (ประกอบด้วย ๒ 
ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่กำรด ำเนินกำรเพ่ือ ป้องกันกำรทุจริต และมำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต) 

หลักเกณฑ์กำรประเมินผล   

คะแนน แบบ IIT แบบEIT แบบOIT 

คะแนนข้อค ำถำม คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อค ำถำมจำกผู้ตอบทุกคน 

คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อค ำถำมจำกผู้ตอบทุกคน 

คะแนนของข้อค ำถำม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย - - คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ 
ค ำถำมในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อค ำถำมในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
ค ำถำมในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวขี้
วัดย่อยในตัวชี้วัดย่อยใน

ตัวชี้วัด 

คะแนนแบบส ำรวจ คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ำรวจ 

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัด
ในแบบส ำรวจ 

คะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวชี้วัดในแบบส ำรวจ 

น้ ำหนักแบบส ำรวจ ร้อยละ 30 ร้อย 30 ร้อยละ 40 

คะแนนแบบส ำรวจ ผลรวมของคะแนนแบบส ำรวจที่ถ่วงน้ ำหนัก 

๒. คะแนนและระดับผลกำรประเมิน 

ผลกำรประเมินจะมี ๒ ลักษณะ คือ ค่ำคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และระดับผลกำร ประเมิน 
(Rating Score) โดยจ ำแนกออกเป็น ๗ ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 

95.00-100 AA 

85.00-94.99 A 

75.00-84.99 B 

65.00-74.99 C 

55.00-64.99 D 

50.00-54.99 E 

0-49.99 F 

๓. ผลกำรประเมินตำมเป้ำหมำย 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที่ ๒๑ กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๔๐) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ได้ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด ให้หน่วยงำน
ภำครัฐที่มีผลกำรประเมิน ITA ผ่ำนเกณฑ์ (๘๕ คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 



 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร มีผลคะแนน 69.34 คะแนน 
ระดับผลคะแนน C 

 
 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด คะแนน 
1.กำรปฏิบัติในหน้ำท่ี 100 
2.กำรใช้งบประมำณ 99.82 
3.กำรใช้อ ำนำจ 99.82 

4.กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 83.33 
5.กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 99.26 
6.คุณภำพกำรด ำเนินงำน 93.51 
7.ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 85.26 
8.กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 90.97 
9.กำรเปิดเผยข้อมูล 48.40 
10.กำรป้องกันกำรทุจริต 18.75 

คะแนนสูงสุด  100.00 คะแนน คะแนนต่ ำสุด  18.75 คะแนน 
 
 

 
 

 

 



 

๑. กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน 

๑) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดกุง ได้รับผลกำรประเมินอยู่ในระดับ C  (69.34 คะแนน) ซึ่งเพ่ิมข้ึน 
จำกปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้รับผลกำรประเมินอยู่ในระดับ D (62.97 คะแนน)   

๒) สรุปผลกำรประเมินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เทียบเคียงปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒) ดังนี้  

เครื่องมือ ตัวช้ีวัด 2563 2564 การเปลี่ยนแปลง 

IIT 1.กำรปฏิบัติในหน้ำที่ 92.13 100 เพ่ิมข้ึน 

2.กำรใช้งบประมำณ 83.81 99.82 เพ่ิมข้ึน 

3.กำรใช้อ ำนำจ 
92.90 99.82 เพ่ิมข้ึน 

4.กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 89.86 83.33 ลดลง 

5.กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
100 99.26 ลดลง 

EIT 
6.คุณภำพกำรด ำเนินงำน 

86.95 93.51 เพ่ิมข้ึน 

7.ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
79.76 85.26 เพ่ิมข้ึน 

8.กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
79.86 90.97 เพ่ิมข้ึน 

OIT 9.กำรเปิดเผยข้อมูล 
35.18 48.40 เพ่ิมข้ึน 

10.กำรป้องกันกำรทุจริต 
18.75 18.75 เท่ำเดิม 

๓) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินมากที่สุด คือ    
3.1 ตัวชีว้ัดกำรปฏิบัติในหน้ำที่     
3.2 ตัวชีว้ัดกำรใช้งบประมำณ    
3.3 ตัวชีว้ัดกำรใช้อ ำนำจ  
3.4 ตัวชีว้ัดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต  
3.5 ตัวชีว้ัดคุณภำพกำรด ำเนินกำรงำน 
3.6 ตัวชีว้ัดกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน   

4)จุดแข็ง ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพิ่มข้ึน และได้คะแนนมากกว่า 80 คะแนน คือ 
4.1 ตัวชีว้ัดประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
4.2 ตัวชีว้ัดกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 

5) จุดอ่อน ตัวช้ีวัดที่ได้รับผลการประเมินทีเพิ่มขึ้นแต่มีค่าคะแนนน้อยกว่า 80 คะแนนคือ 
5.1 ตัวชีว้ัดกำรเปิดเผยข้อมูล  
5.2 ตัวชีว้ัดกำรป้องกันกำรทุจริต  

 



  

2.ประเด็นที่ควรพัฒนำ 

ตัวชี้วัด ประเด็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุง 

ตัวชี้วัดที่ 10  

กำรป้องกันกำรทุจริต 

จำกผลกำรประเมินคะแนน ถือว่ำยังไม่ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมิน เป้ำหมำยประเด็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุงคือ กำร
เปิดเผยข้อมูลกำรด ำเนินงำนควรมีกำรประชำสัมพันธ์กำร
เปิดเผยข้อมูลกำรด ำเนินกำรและจัดกิจกรรมที่แสดงถึงกำร
เสริมสร้ำงและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่และผู้
บริกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ตำมท่ีได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน ITA องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดกุง ประจ ำปีบประมำณ พ.ศ. 2564และได้ก ำหนดมำตรกำร/แนวทำงในกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดกุงในปีงบประมำณ พ.ศ.2565 โดยได้มีกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดกุง
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี
ของหน่วยงำน 

1.ติดประกำศแผนกำรใช้จ่ำยให้ชัดเจน 
2.เวียนแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้
เจ้ำหน้ำที่ทุกคนทรำบ 

กองคลัง ตลอดปีงบประมำณ 
พ.ศ.2565 

1.จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์เพ่ือให้
ประชำชนและบุคลำภำยใน
หน่วยงำนทรำบเข้ำถึงได้ง่ำย 

บุคลำกรในหน่วยงำนปฏิบัติงำนหรือ
ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่ออย่ำงเท่ำเทียม
กัน 

1.จัดเรียงล ำดับของผู้มำติดต่อรำชกำร
ก่อนและหลัง 
2.ก ำชับให้บุคลำกรในหน่วยงำนเร่ง
ด ำเนินกำรงำนที่ผู้มำติดต่อรำชกำรให้
แล้วเสร็จเป็นรำยบุคคล 

ทุกส ำนัก/ทุกกอง ตลอดปีงบประมำณ 
พ.ศ.2565 

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรในกำร
ประชุมประจ ำเดือนของหน่วยงำน 

จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนและแผนผัง
แสดงขั้นตอนระยะเวลำกำรให้บริกำร 

1.จัดท ำแผนผังแสดงขั้นตอนกำร
ให้บริกำรและผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 
2.ก ำชับให้บุคลำกรในหน่วยงำนเร่ง
ด ำเนินงำนที่ผู้มำติดต่อรำชกำรให้แล้ว
เสร็จเป็นรำยบุคคล 

ทุกส ำนัก/ทุกกอง ตลอดปีงบประมำณ 
พ.ศ.2565 

1.จัดท ำแผนผังแสดงขั้นตอนกำร
ให้บริกำรและผู้รับผิดชอบให้
ชัดเจน 
 

จัดท ำคู่มือกำรใช้ทรัพย์สินของทำง
รำชกำร 

1.จัดท ำคู่มือกำรใช้ทรัพย์สินของทำง
รำชกำร 
2.สร้ำงมำตรกำรก ำกับดูแลและ
ตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของทำง
รำชกำร 

กองคลัง ตลอดปีงบประมำณ 
พ.ศ.2565 

1.จัดท ำคู่มือกำรใช้ทรัพย์สินของ
ทำงรำชกำรและตรวจสอบกำรขอ
อนุญำตใช้ทรัพย์สินของทำง
รำชกำร 

กำรประเมินควำมเสี่ยงเพ่ือกำรป้องกัน
กำรทุจริต 

1.ให้บุคลำกรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจัดท ำ
กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต
ประจ ำปีรวมถึงกำรด ำเนินกำรเพื่อ
จัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

ส ำนักปลัด ตลอดปีงบประมำณ 
พ.ศ.2565 

1.น ำผลกำรตรวจสอบมำปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพกำร
ป้องกันกำรทุจริตและพัฒนำ
หน่วยงำน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


