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แผนปฏบิัตกิารตามตัวช้ีวัดการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส 
ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี 2562 

องค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย 
 

ตัวช้ีวัด ประเดน็การประเมนิ การด าเนนิการตามตัวช้ีวัด 

1.การปฏิบัติหน้าที่ I1 บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติ/ให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

จัดท าขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติงานของทุกส่วนงาน  

 I2 บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้
มาติดต่อท่ัวๆไป กับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักเป็นการส่วน
ตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

จัดท าคู่มือการให้บริการ
ประชาชน 

 I3 บุคลากรในหน่ วยงานมีพฤติกรรมในการ
ป ฏิ บั ติ ง าน โด ย มุ่ ง ผ ล ส า เร็ จ ข อ ง งาน  , ให้
ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว , พร้อม
รับผิดชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

ก าหนดมาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน

ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 I4 บุคลากรในหน่วยงาน ไม่มีการเรียกรับ เงิน 
ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ 
เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง จากผู้มา
ติดต่อเพื่ อแลกกับการปฏิบั ติ งาน การอนุมั ติ 
อนุญาต หรือให้บริการ  

ก าหนดมาตรการป้องกันการ
รับสินบน 

 I5 ในช่วงเทศกาลตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
บุคลากรในหน่วยงาน  ไม่มีการเรียกรับ เงิน 
ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ 
เ ช่ น  ก า ร ล ด ร าค า  ก า ร รั บ ค ว าม บั น เ ทิ ง 
นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา 

ก าหนดมาตรการป้องกันการ
รับสินบน 

 I6 บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการให้  เงิน ทรัพย์สิน 
ประโยชน์อื่นๆ เช่น การยกเว้นค่าธรรมเนียม การ
อ าน ว ย ค ว าม ส ะ ด ว ก เป็ น ก ร ณี พิ เศ ษ  แ ก่
บุคคลภายนอกหรือภาคชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ท่ีดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 

ก าหนดมาตรการป้องกันการ
รับสินบน 

2.การใช้งบประมาณ I7 บุคลากรมีความรู้ เกี่ ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

ก าหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้
เสียมีส่วนร่วม   
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 I8 หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณโดยค านึงถึงความ
คุ้ ม ค่ า  แ ล ะ ไม่ บิ ด เบื อ น วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

ก าหนดมาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน

ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 I9 หน่วยงานไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่ อ
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ พวกพ้อง 

ก าหนดมาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน

ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 I10 บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการเบิกจ่ายเงินท่ี
เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์
หรือค่าเดินทาง 

ก าหนดมาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน

ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 I11 หน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ และ
การตรวจรับพัสดุในลักษณะโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ก าหนดมาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 I12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากร มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

ก าหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้
เสียมีส่วนร่วม   

3.การใช้อ านาจ I13 ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่บุคลากรใน
หน่วยงานอย่างเป็นธรรม 

ก าหนดมาตรการตรวจสอบการ
ใช้ดุลยพินิจ 

 I14 บุคลากรในหน่วยงานได้รับการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน 

ก าหนดมาตรการตรวจสอบการ
ใช้ดุลยพินิจ 

 I15 ผู้บังคับบัญชา มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงานหรือการให้ทุนการศึกษา
อย่างเป็นธรรม 

ก าหนดมาตรการตรวจสอบการ
ใช้ดุลยพินิจ 

 I16 ผู้บังคับบัญชา ไม่มีการส่ังการให้บุคลากรใน
หน่วยงานท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา 

ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งและงานของ
ส่วนรวมที่ได้รับมอบหมาย 

  I17 ผู้บังคับบัญชา ไม่มีการส่ังการให้บุคลากรใน
หน่วยงานท าส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง หรือมีความเส่ียงต่อ
การทุจริต 

ก าหนดมาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

 I18 การบริหารบุคคลของหน่วยงานไม่มีการถูก
แทรกแซงจากผู้มีอ านาจ,ไม่มีการซื้อขายต าแหน่ง
,ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่ม หรือ พวกพ้อง 

ก าหนดมาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 
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4. การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

I19 บุคลากรในหน่วยงาน ไม่มีการเอาทรัพย์สิน
ของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่ม
หรือพวกพ้อง 

ก าหนดมาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน

ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานมีความสะดวก  

มีการบันทึกขออนุญาตการใช้
รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้ง 

 I21 กรณีท่ีต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานมีการขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง 

มีการบันทึกขออนุญาตการใช้
รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้ง 

 I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน ไม่มีการน า
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต 

มีการบันทึกขออนุญาตการใช้
รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้ง 

 I23 บุคลากรในหน่วยงานรู้แนวทางปฏิบัติของ
หน่วยงาน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ี
ถูกต้อง 

ก าหนดมาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน

ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 I24 หน่วยงานมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ พวกพ้อง 

ก าหนดมาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน

ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

5. การแก้ปัญหาการ
ทุจริต 

I25 ผู้บริหารสูงสุดให้ความส าคัญกับการต่อต้าน
การทุจริต 

ก าหนดมาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

 I26 หน่วยงานมีการด าเนินการทบทวนนโยบาย
หรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

จัดท าแผนป้องกันทุจริต
ประจ าปี 2562 

 I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานได้รับการแก้ไข อบต.รอบเวียงไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

  I28 หน่วยงานมีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต,
ตรวจสอบการทุจริต,ลงโทษทางวินัย ต่อการทุจริต
ในหน่วยงาน 

ก าหนดมาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 
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 I29 หน่วยงานมีการน าผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานไป

ปรับปรุงการท างาน 

 

 I30 หากบุคลากรในหน่วยงานพบเห็นการทุจริต
สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก ,
สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ ,มั่นใจว่าจะมี
การด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา ,มั่ น ใจว่ า
ปลอดภัยไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

ก าหนดมาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

6.คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

E1 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ ผู้มาติดต่อ โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

จัดท าขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติงานของทุกส่วนงาน 

 E2 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน ปฏิบัติ/ให้บริการแก่ผู้
มาติดต่อ อย่างเท่าเทียมกัน 

จัดท าคู่มือการให้บริการ
ประชาชน 

 E3 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด า เนิ น ก าร /ให้ บ ริ ก ารแ ก่ ผู้ ม า ติ ด ต่ อ อ ย่ า ง
ตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 

จัดท าคู่มือการให้บริการ
ประชาชน 

 E4 ผู้มาติดต่อไม่เคยถูกเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน
ร้องขอให้จ่ายเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ 
เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน 

ก าหนดมาตรการป้องกันการ
รับสินบน 

 E5 หน่ วยงานมี การด าเนิ น งาน โดยค านึ งถึ ง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

ก าหนดมาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน

ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

7.ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานมีลักษณะ
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย 

มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านทางเว็ปไซต์ เฟสบุ้ค  

 E7 หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ี
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 

มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านทางเว็ปไซต์ เฟสบุ้ค 

 E8 หน่วยงานมีการรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ 

มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ผ่านทางตู้รับฟังความคิดเห็น/

ทางเว็ปไซต์/เฟสบุ้ค  
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 E9 หน่วยงานมีการช้ีแจงและตอบค าถามเม่ือมีข้อ
กังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 

มีช่องทางท่ีเจ้าหน้าท่ีสามารถ
ตอบกลับได้ทันทีท้ังทางเว็ปไซต์

และเฟสบุ้ค 

 E10 หน่วยงาน มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 

สามารถร้องเรียนได้ท่ีอบต
โดยตรงหรือทางโทรศัพท์/เว็ป

ไซต์/เฟสบุ้ค 
8. การปรับปรุงระบบ
การท างาน 

E11 เจ้าหน้ าท่ีของหน่วยงานมีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 

มีช่องทางออนไลน์ให้
ผู้ใช้บริการสะดวกในการติดต่อ

มากขึ้น 

 E12 หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 

มีช่องทางออนไลน์ให้
ผู้ใช้บริการสะดวกในการติดต่อ

มากขึ้น 

 E13 หน่วยงาน มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการให้ เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น 

มีช่องทางออนไลน์ให้
ผู้ใช้บริการสะดวกในการติดต่อ

มากขึ้น 

 E14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

มีช่องทางออนไลน์ให้
ผู้ใช้บริการสะดวกในการติดต่อ

มากขึ้น 

 E15 หน่วยงานมีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การ
ให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 

มีช่องทางออนไลน์ให้
ผู้ใช้บริการสะดวกในการติดต่อ

มากขึ้น 

9.การเปิดเผย
ข้อมูลบนเวป็ไซต์
ของหน่วยงาน 

O1 โครงสร้าง เป็นข้อมูลการแบ่งส่วนงาน
ภายใน เช่น ส านัก กอง ซึ่งมี
ข้อมูลในเว็ปไซต์หน่วยงานอยู่

แล้ว  

 O2 ข้อมูลผู้บริหาร เป็นข้อมูลของคณะผู้บริหารซึ่ง
มีข้อมูลในเว็ปไซต์หน่วยงานอยู่

แล้ว 

 O3 อ านาจหน้าท่ี มีข้อมูลในเว็ปไซต์หน่วยงานอยู่
แล้ว 
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ตัวช้ีวัด ประเดน็การประเมนิ การด าเนนิการตามตัวช้ีวัด 

 O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบ

เวียง พ.ศ.2558-2562 ลงเว็ป
ไซต์หน่วยงาน 

 O5 ข้อมูลการติดต่อ มีข้อมูลในเว็ปไซต์หน่วยงานอยู่
แล้ว 

 06 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง มีข้อมูลในเว็ปไซต์หน่วยงานอยู่
แล้ว 

 07 ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
บนเว็ปไซต์หน่วยงานให้ต่อเนื่อง

และเป็นปัจจุบัน 

 O8 Q&A จัดท าช่องทางให้ประชาชน
สามารถสอบถามข้อมูล ผ่าน

ทางเว็ปไซต์หน่วยงาน 

 O9 Social Network ลงข้อมูลช่องทางออนไลน์ เช่น 
เฟสบุ้ค ไลน์ ในเว็ปไซต์

หน่วยงาน 

 O10 แผนด าเนินงานประจ าปี จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี 
2562 และลงเว็ปไซต์ 

 O11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปีรอบ 6 เดือน 

จัดท ารายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 

เดือน และลงเว็ปไซต์ 

 O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2561และลงเว็ปไซต์ 

 013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงข้อมูลประกาศ ก.อบต. เรื่อง 
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ระบบแท่ง ในเว็ปไซต์หน่วยงาน 

 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ จัดท าคู่มือประชาชน 
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 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รวบรวมรายช่ือผู้มาใช้บริการ
ประจ าปี 2562 จากทุกส่วนงาน

พร้อมท้ังลงเว็ปไซต์หน่วยงาน 

 O16  รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ 

ลงข้อมูลรายงานสรุปผลความพึง
พอใจประจ าปีใช้ของปี 2561 

ในเว็ปไซต์หน่วยงาน   

 O17 E- Service มีช่องทางออนไลน์ให้ผู้ใช้บริการ
สะดวกในการติดต่อมากขึ้นท้ัง

ทางเว็ปไซต์และเฟสบุ้ค 

 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี น าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 2462 ลงเว็ปไซต์

หน่วยงาน 

 O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีรอบ 6 เดือน 

จัดท ารายงานการก ากับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
รอบ 6 เดือน และลงเว็ปไซต์ 

 020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จัดท ารายงานการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี2561 และ

ลงเว็ปไซต์ 

 021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา
พัสดุ 

จัดท าแผนพัสดุประจ าปี 2562
และลงเว็ปไซต์ 

 O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ 

มีช่องทางประกาศเกี่ยวกับเรื่อง
จัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะในเว็ป

ไซต์หน่วยงาน 

 O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน 

จัดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุทุกเดือนและ

ลงเว็ปไซต์ 
 O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา

พัสดุประจ าปี 
จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัด

จ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 
2561 

 
 



-8- 
 

ตัวช้ีวัด ประเดน็การประเมนิ การด าเนนิการตามตัวช้ีวัด 

 O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล น าแผนอัตราก าลัง 3 ปี รอบ
ปีงบประมาณ 61-63ลงเว็ปไซต์

หน่วยงาน 

 026 การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานฯ ประจ าปี 

2562 เพราะเป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 

 027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

น าแผนอัตราก าลัง 3 ปี รอบ
ปีงบประมาณ 61-63ลงเว็ปไซต์

หน่วยงาน 

 o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 

น าบันทึกข้อความรายงานผลการ
ฝึกอบรมของพนักงานส่วนต าบล

ประจ าปี 2561 ลงเว็ปไซต์
หน่วยงาน 

 029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 

จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเรื่องเร้องเรียนร้องทุกข ์

 030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต จัดท าช่องทางร้องเรียนในเว็ป
ไซต์ของหน่วยงาน 

 031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประจ าปี 

รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
ลงเว็ปไซต์หน่วยงาน 

 033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม มีกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น
ของภาคประชาชน เช่น การ
ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 

10. การป้องกนั
การทุจริต 

034 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร จัดท าประกาศองค์การบริหาร
ส่วนต าบลรอบเวียง เรื่อง 
เจตนารมณ์การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จัดกิจกรรมการประกาศเจตนา
รมต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
ประจ าปี 2562 
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 036 การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจ าปี   จัดท าการวิเคราะห์ความเส่ียงและ
แผนป้องกันการทุจริต ปี 62-64 

 037 การด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการ
ทุจริต 

จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย โครงการเยาวชนจิต
อาสา กิจกรรมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน  

 038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   จัดท าประกาศ เรื่อง นโยบายการ
ก ากับดูแลองค์กรท่ีดี 

 039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี   จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี  2562 

 040 รายงานการด าเนินการก ากับติดตามการ
ด าเนินการตามแผน รอบ 6 เดือน 

จัดท ารายงานการด าเนินการก ากับ
ติดตามการด าเนินการตามแผน 

รอบ 6 เดือน 

 041 รายงานผลการด าเนินการป้องกันทุจริต
ประจ าปี    

จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ป้องกันทุจริตประจ าปี 2561 

พร้อมท้ังลงเว็ปไซต์   

 042 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ    จัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ    

 043 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม   จัดท ามาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมี
ส่วนร่วม   

 044 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

จัดท ามาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 045 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จัดท ามาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

 046 มาตรการป้องกันการรับสินบน จัดท ามาตรการป้องกันการรับ
สินบน 

 047 มาตรการป้องกันการขัดกั นระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

จัดท ามาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวม 

  048 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ จัดท ามาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลยพินิจ 



 
 


