
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

               ตามที่ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment :  
ITA)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  และได้ก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 โดยได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
ดังต่อไปนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ เอกสารอ้างอิง 
๑. มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปี ประกาศเผยแพร่ใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงาน และปิดประกาศโดย
เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่วยงาน 
2. จัดท ามาตรการและเผยแพร่
ข้อมูลตามช่องประชาสัมพันธ์ 

 อยู่ระหว่าง 
     การด าเนินการ   
 ด าเนินการแล้ว   
 ยังไม่ด าเนินการ 

กองพัสดุ 
 

๑. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จแล้ว  
๒. ประกาศเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานแล้ว  
๓. ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงาน  
4. ประชาสัมพันธ์มาตรการบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

เอกสารแนบ 1 

2. มาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

๑. จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

2. สนับสนุน และส่งเสริมให้มี
การตรวจสอบภายในและควบคุม
ภายในอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม 

3. จัดท ามาตรการและเผยแพร่
ข้อมูลตามช่องประชาสัมพันธ์ 

 อยู่ระหว่าง 
     การด าเนินการ   
 ด าเนินการแล้ว   
 ยังไม่ด าเนนิการ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายใน 30 กันยายน 
2565) 

กองพัสดุ ๑. มีการรับรู้ถึงมาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมในหมู่ของบุคลากร และเกิดการ
ตระหนักอย่างจริงจัง 
๒. มีการเผยแพร่และจัดท าคู่มือและก าหนด
ช่องทางการรับรู้ถึงมาตรการดังกล่าว 
๓. มีกระบวนการตรวจสอบภายในและ
ควบคุมภายในในหน่วยงาน 

 



มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ เอกสารอ้างอิง 
3. มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลยพินิจ 

๑. ก าหนดให้การใช้ดุลยพินิจของ
ฝ่ายบริหารเป็นไปตามระเบียบ
และข้อกฎหมายที่ระบุถึงการให้
และการมีอ านาจในการใช้ดุลย
พินิจในเรื่องนั้น 

2.จัดท ามาตรการและเผยแพร่
ข้อมูลตามช่องประชาสัมพันธ์ 

 อยู่ระหว่าง 
     การด าเนินการ   
 ด าเนินการแล้ว   
 ยังไม่ด าเนนิการ 

หน่วย
ตรวจสอบ 

๑. การปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกส่วนงาน 
ทุกเรื่องมีการท าบันทึกขออนุมัติ โดยระบุงาน 
ข้อเท็จจริง ข้อระเบียบ  ข้อกฎหมายที่ให้
อ านาจ และก าหนดข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ
ทุกครั้ง 
2. ประชาสัมพันธ์มาตรการบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

 

4. มาตรการต่อต้าน
การให้/รับสินบนเพื่อ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

๑. ผู้บริหารผู้อ านายการกอง/ 
ควบคุม สนับสนุน  ให้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
ปฏิบัติความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ตามมาตรการดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัด 

๒. บุคลากรต้องให้ความส าคัญ
ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

3.การบริหารงานเป็นไปตาม
ขั้นตอน  
4. จัดท ามาตรการและเผยแพร่
ข้อมูลตามช่องประชาสัมพันธ์ 

 อยู่ระหว่าง 
     การด าเนินการ   
 ด าเนินการแล้ว   
 ยังไม่ด าเนนิการ 

หน่วย
ตรวจสอบ 

๑. เจ้ าหน้าที่ ผู้ ปฏิบัติ งานถือปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด ไม่มีการเรียก/รับ
สินบนในการปฏิบัติงานทุกกระบวนงาน 
2. ประชาสัมพันธ์มาตรการบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

 

 

 

 



มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ เอกสารอ้างอิง 
5. มาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 

๑.จัดให้มีการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และ
กระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน อย่างชัดเจน 

๒. จัดให้มีช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียนที่หลากหลาย 

3. จัดท ามาตรการและเผยแพร่
ข้อมูลตามช่องประชาสัมพันธ์ 

 อยู่ระหว่าง 
     การด าเนินการ   
 ด าเนินการแล้ว   
 ยังไม่ด าเนนิการ 

 

ส านักปลัด 

ฝ่ายนิติการ 

๑. หน่วยงานมีการก าหนดและประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์และกระบวนการการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
ที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย และชัดเจน 
๒. มีช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ร้องเรียนร้องทุกข์ได้หลากหลาย 
3. ประชาสัมพันธ์มาตรการบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

เอกสารแนบ 2 

6. มาตรการให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน 

๑. จัดให้มีช่องทางรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อ
ร้องเรียนของผู้รับบริการและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๒. ก าหนดให้มีกิจกรรมเพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมใน
การด าเนินงานและมีการ 

3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ  

 อยู่ระหว่าง 
     การด าเนินการ   
 ด าเนินการแล้ว   
 ยังไม่ด าเนนิการ  
(ด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายใน 30 กันยายน 
2565) 

 

ส านักปลัด 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

๑. มีชองทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และข้อร้องเรียนหน้าเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 
๒. มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการปีละครั้งเพ่ือสะท้อนถึงการ
ให้บริการของหน่วยงานประชาสัมพันธ์
มาตรการบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ เอกสารอ้างอิง 
7. มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะ 

๑. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงาน ตาม มาตรา 9 แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  
2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรา 7 มาตรา 9 เผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์และเว็บไซต์ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 
อิเล็กทรอนิกส์ 
3. ปรับปรุงและพัฒนาหน้า
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้มี
ความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับ
สถานการณ์และความพร้อมของ
บุคลากร 

 อยู่ระหว่าง 
     การด าเนินการ   
 ด าเนินการแล้ว   
 ยังไม่ด าเนนิการ  
(ด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายใน 30 กันยายน 
2565) 

 

กองแผนและ
งบประมาณ 

๑. หน่วยงานมีหน้าเว็บไซต์หลักที่ทันสมัยและ
เป็นปัจจุบัน ทั้งมีข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับ
หน่วยงานครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรการ 
และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร โดย
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 
2. ประชาสัมพันธ์มาตรการบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 

 

 

 

 

 

 

 


