
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา  ส านักปลัด อบต.  โทร. 0-7536-7326                       . 
ที่  นศ 81801/-                วันที ่ 1 ตุลาคม  2563                                 . 
เร่ือง  การก าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภาให้เป็นไปตามแนว.
0000ทางการเป็นองค์กรคุณธรรมและมีความโปร่งใส                                                                .     

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 

 เรื่องเดิม  

 ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ส านักงาน ปปช.) ได้
จัดให้มีโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภาภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการประเมินการ 
ด าเนินงานโดยภาพรวมของเทศบาล โดยเฉพาะด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเสาเภาภาครัฐ 

 ข้อเท็จจริง  

  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา จึงเห็นควรก าหนดการแสดงเจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงาน ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา และมาตรการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสาเภาให้ เป็นไปตามแนวทางการเป็นองค์กรคุณธรรมและมีความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น อันได้แก่  

(๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  

(๒) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  

(๓) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  

(๔) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

(๕) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  

(๖) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี  

(๗) มาตรการการป้องกันการรับสินบน 

 ข้อพิจารณา  

 งานนิติการ ได้พิจารณากฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อเสนอแนะ ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องแล้ว เห็น
ควรประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา และมาตรการต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภาให้เป็นไปตามแนวทางการเป็นองค์กร คุณธรรมและมี
ความโปร่งใส ดังต่อไปน้ี  

๑.เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา รายละเอียดดังนี ้ 

ข้อ ๑ เจตจ านงในการบริหารงานและอ านวยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตท้ังต่อภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเสา
เภา และต่อสาธารณชนโดยท่ัวไป เพื่อเป็นการแสดงความต้ังใจมั่น หรือให้ค ามั่นท่ีจะน าพาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาเภา ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมท่ีจะไดรับ การ
ติดตามตรวจสอบดารปฏิบัติราชการตามเจตจ านงท่ีได้แสดงไว้ ท้ังเพื่อปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้แก่บุคลากรใน
สังกัด ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ ความรู้ ความเข้าใจ การยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกในการรักษา
ศักด์ิศรีความเป็นข้าราชการ พนักงาน และ ลูกจ้างขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความซื่อสัตย์สุจริต น าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติ ราชการ และการด าเนินชีวิตโดยส่วนตัว  



 

ข้อ ๒ เจตจ านงในการพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใสในการด าเนินงานและมีคุณธรรม  

๒.๑ ด้านความโปร่งใส  

(๑) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆของ องค์การบริหารส่วนต าบล
เสาเภาตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา  

(๒) ในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องด าเนินการและส่งเสริมให้เกิด ความโปร่งใส ในทุกขั้นตอน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  

(๓) ให้เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภาอย่างชัดเจนถูกต้อง และ ครบถ้วน รวมถึงการให้
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภาได้ โดยสะดวกและรวดเร็ว  

(๔) เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อ หน้าท่ี จะต้องมีการสอบ
ข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ  

๒.๒ ด้านความพร้อมรับผิด  

(๑) ในการปฏิบัติงานและการบริหารงาน ทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าท่ีต้องมีความถูกต้อง ตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ 
ระเบียบและข้อก าหนดต่างๆ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผล การปฏิบัติงานของตน 

(๒) ต้องปฏิบัติงามตามอ านาจหน้าท่ีอย่างเต็มใจและมีประสิทธิภาพ และสร้างความ เชื่อมั่นแก่สังคมว่าจะ
ขับเคลื่อนองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภาให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 ๒.๓ ด้านความปลอดจากทุจริตในการปฏิบัติงาน  

(๑) ไม่มีการเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้เสีย หากมีการ  ร้องเรียนหรือชี้มูลว่ากระท า
ความผิดจะต้องถูกด าเนินการทางวินัย และทางอาญาตามกฎหมาย  

(๒) ไม่ใชต้ าแหน่งหน้าท่ีราชการ หรือความเป็นผู้รับผิดชอบ หรือเป็นผู้ปฏิบัติในงาน นั้นๆ ในการเอื้อประโยชน์ต่อ
ตนเองและพวกพ้องของตนหรือผู้อื่น  

๒.๔ ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  

(๑) ให้เจ้าหน้าท่ีในองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภามีความเข้าใจกับการกระท าท่ีเป็น ประโยชน์ทับซ้อนหรือ
สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมได้  

(๒) สร้างวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมใน การร่วมต่อต้านการทุจริต
ได้ ให้รางวัลกับผู้ตรวจสอบพบหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต  

(๓) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน องค์การบริหารส่วนต าบล
เสาเภา  

(๔) มีระบบติดตาม ตรวจสอบ และลงโทษผู้กระท าการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ  

๒.๕ ด้านคุณธรรมการท างานในองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา  

(๑) ให้จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีชัดเจนและเป็นไปตาม  ระเบียบขั้นตอน และมีระบบ
ป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี  

(๒) ในการบริหารงานบุคคล จะต้องมีการสอนงานแลกเปลี่ยนความรู้และมอบหมายงาน  ท่ีมีความเป็นธรรม เท่า
เทียม มีการเสนอแนวความคิดท่ีแตกต่างได้ และไม่เลือกปฏิบัติ  

(๓) ให้ความส าคัญแก่สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยและส่งเสริมในการปฏิบัติงาน  

๒.๖ ด้านการสื่อสารภายในองค์กร  



 

(๑) องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภาต้องจัดท าข้อมูล วิธีการ การสื่อสาร เพื่อถ่ายทอด เกี่ยวกับแนวนโยบายท้ัง ๕ 
ด้านดังกล่าวข้องต้น ให้ผู้บริหารและพนักงานเจ้าท่ีในองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา รับทราบเพื่อให้เกิดความ
ตระหนักและให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติท่ีมีคุณธรรม มีความโปร่งใส และมีความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการทุกขั้นตอน  

(๒) ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทางหรือการสื่อสารหลายทาง โดยการรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น จากท้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ี และประชาชนโดยท่ัวไป 
ข้อ ๓ เจตจ านงในการปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นคุณธรรม ๔ ประการ คือ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา กระท าใน
สิ่งท่ีถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีราชการในการเอื้อประโยชน์อื่นใด หรือเพื่อ ประโยชน์อื่นใดอันมิ
ชอบด้วยกฎหมาย  

ข้อ ๔ เจตจ านงในการปฏิบัติราชการด้วยหลักนิติธรรม ตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์แห่งราชการ  

ข้อ ๕ เจตจ านงท่ีจะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ทั้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสาเภา และต่อสาธารณชนโดยท่ัวไป  

๒. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ รายละเอียดดังต่อไปน้ี  

ข้อ ๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน  

1.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอย่างน้อยตาม มาตรา 7 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 มาตรา 43 และมาตรา 44 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 และไม่เผยแพร่ข้อมูลตาม มาตรา 14 และ 15 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540  

1.2 ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซด์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับ
สถานการณ์และความพร้อมของบุคลากร/ทรัพยากรในหน่วยงาน  

1.3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน  การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  

1.4 ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคง ปลอดภัยบนเว็บไซด์  

ข้อ 2 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน  

2.1 ลักษณะ/ประเภทข้อมูลท่ีหน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่  

(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน  

(2) สรุปอ านาจหน้าท่ีท่ีส าคัญและวิธีการด าเนินงาน  

(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อ กับหน่วยงานของรัฐ  

(4) กฎ ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน และนโยบาย  

(5) แผนงาน โครงการ ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน การใช้จ่าย งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  

(6) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  

(7) อื่น ๆ ตามความเหมาะสม  

2.2 ระบุวิธกีาร ขั้นตอนการด าเนินงาน ระบุเวลาการด าเนินการและผู้มีหน้าท่ี รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะอย่างชัดเจน  



 

ข้อ ๓ ก าหนดกลไกการก ากับ ติดตามการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล โดยแต่งต้ังคณะท างาน หรือมอบหมาย
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานในการดูแลเว็บไซด์ เพื่อให้มีการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็น ปัจจุบัน 
รายงานผลการด าเนินงาน สรุปปัญหาและอุปสรรคต่อหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ จ านวนข่าวท่ีเผยแพร่ จ านวนผู้เข้า
ชมเว็บไซด์ของหน่วยงาน จ านวนผู้ขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซด์ เป็นต้น  

๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดดังต่อไปน้ี  

ข้อ 1 ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินการบันทึกขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ  บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 โดยด าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางก าหนด ดังนี ้

 (1) จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

(2) การท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือ รูปแบบรายการก่อสร้าง  

(3) จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง  

(4) จัดท ารายงานผลการพิจารณา 

 (5) ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง  

(6) การท าสัญญา  

(7) การบริหารสัญญา  

ข้อ 2 ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแสวงหาผลประโยชน์  หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัย
อ านาจหน้าท่ีของตนแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง  

ข้อ 3 ให้เจ้าหน้าท่ีซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติต่อผู้เสนอราคาทุกราย อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อ
สนับสนุนการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

ข้อ 4 เมื่อมีการร้องเรียนเรื่องความโปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  จะต้องมีการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วจึงแจ้งผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ร้องเรียน ทราบ  

๔. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้ ขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อเปิด
โอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 
ข้อ 1 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาใน ประเด็นความ
สอดคล้องกับภารกิจหรือยุทธศาสตร์ รวมถึงความเกี่ยวข้องของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ข้อ 2 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น ติดประกาศ เว็บ ไซด์ สื่อสังคมออนไลน์ 
วารสาร เป็นต้น  

ข้อ 3 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล  ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น
ประกอบการตัดสินใจ  

ข้อ 4 เปิดโอกาสในประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะ
การเข้าร่วมในการจัดท าแผนงาน การวางแผนหรือการด าเนินงาน  

๕. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รายละเอียดดังต่อไปน้ี  

ข้อ 1 ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีการควบคุม ก ากับติดตามสนับสนุนและ
ขบัเคลื่อนการด าเนินการเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ ส่วนรวม รวมถึงสอดส่อง
ดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา  



 

ข้อ 2 ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรทุกระดับ สอดส่องและร่วมกันป้องกันและการ  กระท าท่ีเข้าข่ายการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ละเลยเพิกเฉยต่อการกระท าท่ี เข้าข่ายดังกล่าว 
ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

ข้อ 3 ก าหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับ ดังนี้  

3.1 การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น  

3.2 การไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อเรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์ ใดๆให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น  

3.3 การไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ท่ีเป็นตัวเงินหรือผล ประโยชน์อื่นใด ในการ
ปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับงานของหน่วยงาน  

3.4 การไม่น าข้อมูลความลับของหน่วยงาน ไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ประโยชน์ของพวกพ้องและครอบครัว 
3.5 การไม่น าเงิน บุคลากร และทรัพย์สินใด ๆ ของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตนหรือผู้อื่น  

3.6 การไม่ใช้เวลางานในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว  

3.7 การไม่รับงานหรือปฏิบัติงานภายนอก ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ขัดแย้งกับ หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติ
ชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นการเฉพาะจากผู้บริหาร  

3.8 การไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการให้คุณให้ โทษ การพิจารณาตัดสิน อนุมัติ
โครงการ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นเหตุในการเลือกปฏิบัติ ข ้

อ 4 ก าหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ออกจากท่ีประชุมเป็นการ
ชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาวาระนั้น ๆ หรือแจ้งต่อท่ีประชุมเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วน เสียก่อนเริ่มการประชุม
ในวาระดังกล่าว ตลอดจนให้บันทึกข้อมูลไว้ในรายงานประชุม  

ข้อ 5 ก าหนดให้มีการด าเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความ เหมาะสมต่อผู้บริหารและ
บุคลากรซึ่งถูกตัดสินว่ากระท าความผิดท่ีเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ท้ังในฐานตัวการหรือผู้สนับสนุน หรือมีการรับรองข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นเท็จ รวมถึงการเพิกเฉยต่อการ
กระท าผิด หรือการรับทราบว่ามีการกระท าผิดแต่ไม่ด าเนินการจัดการให้ถูกต้อง  

ข้อ 6 ให้การสนับสนุนยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่ผู้บริหารและบุคลากรท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม  

๖. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ รายละเอียดดังต่อไปน้ี  

ข้อ ๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลยพินิจ  

๑.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ งานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ก ากับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น คู่มือ การปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานความสุจริตเป็นธรรม รับผิดชอบ ถูกต้อง ชอบ  ธรรม ยอมรับ
นับถือ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

1.๒ ให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีคู่มือการ ปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์
มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่แสดงถึงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่าง ชัดเจน เพื่อเป็นกรอบ
การปฏิบัติงานอันน ามาสู่การลดการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงาน  

1.3 ให้ผู้ปฏิบัติรายงานผลการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือไม่เป็นไปตามคู่มือการ  ปฏิบัติงานหรือ



 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  เพื่อให้ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการหา ข้อเท็จจริง 
วิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และป้องกันต่อผู้บังคับบัญชา  

1.4 ใหด้ าเนินการส ารวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบและจัดการความเสี่ยง ให้ครอบคลุมถึงการ ด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเสาเภา ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์ อื่นใดท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการควบคุมข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานท่ีไม่เป็นไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  

ข้อ 2 มาตรการเสริมสร้างการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

 2.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลการปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  

2.2 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องสื่อสารถึงความส าคัญและแนวทางในการด าเนินการ ตรวจสอบการใช้ดุลย
พินิจ  

2.3 น าเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและ สะดวกในการสืบค้น เพื่อ
ใช้ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานผู้ปฏิบัติงาน 

 2.4 มีแนวทางการติดตามทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน เพื่อน ามาปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงาน รวมท้ังให้มีการ พัฒนาระบบการ
ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นระบบและโปร่งใส  

๗. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี รายละเอียด ดังต่อไปน้ี  

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์การร้องเรียน  

1.1เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องเรียนได้รับความเดือนร้อนหรือเสียหายอัน เนื่องมาจากเจ้าหน้าท่ี
ในเรื่องดังต่อไปน้ี  

(1) กระท าการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ  

(2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ  

(3) ละเลยหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 

 (4) ปฏิบัติหน้าท่ีล่าช้าเกินสมควร  

(5) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าท่ี หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  

๑.๒เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงท่ีมีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวท่ีสร้างความเสียหายแก่  บุคคลท่ีขาดหลักฐาน
แวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน  

ข้อ ๒ ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปน้ี  

๒.๑ ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ที่ติดต่อกลับ  

๒.๒ ชื่อหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  การกระท าท้ังหลายท่ีเป็นสาเหตุการ
ร้องเรียน พร้อมท้ังข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตาม สมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว หรือแจ้งช่องทาง เบาะแส
ทุจริตของจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจนเพื่อด าเนินการสืบสวน สอบสวน  

๒.๓ ค าขอของผู้ร้องเรียน  

๒.๔ ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน  

๒.๕ ระบุวัน เดือน ปี 



 

 ๒.๖ ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พร้อมพยานบุคคล (ถ้ามี)  

ข้อ 3 กรณีการร้องเรียนท่ีลักษณะเป็นบัตรสนเทห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐานกรณี แวดล้อมปรากฏ
ชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  

ข้อ 4 เรื่องร้องเรียนท่ีอาจไม่พิจารณา  

4.1 ข้อร้องเรียนท่ีมิได้ท าเป็นหนังสือ 

 4.2 ข้อร้องเรียนท่ีไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานที่เพียงพอ  

4.3 ข้อร้องเรียนท่ีไม่มีรายงานตามข้อ 4.2 ข้อ 5 ร้องเรียนผ่านเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 
www.kppmun.go.th และทาง Face Book ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  

ข้อ ๖ กระบวนการพิจารณาด าเนินการ  

๖.1 ให้งานนิติการ เป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน  

๖.2 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  ในกรณีบัตรสนเทห์ให้
พิจารณาเฉพาะรายท่ีมีลักษณะตามท่ีก าหนดในประกาศนี้  

๖.3 ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าเหตุใด ๆ ให้เจ้าหน้าท่ีแนะน าให้ผู้ ร้องเรียนแก้ไขภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด ถ้าเห็นว่าสมบูรณ์ครบถ้วน เป็นกรณีท่ีไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็น ข้อร้องเรียนท่ีไม่อยู่ใน
อ านาจหน้าท่ี หรือผู้ร้องเรียนไม่แก้ไขข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้บันทึกไว้แล้ว เสนอข้อร้องเรียน
ดังกล่าวรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อด าเนินการต่อไป และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงขั้นตอนหรือ ระยะเวลาการ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนเท่าที่จะสามารถกระท าได้ 

 ๖.4 กรณีนายกเทศมนตรีเห็นสมควรให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือ  มอบหมายให้ผู้ใด
ตรวจสอบข้องเท็จจริงให้งานนิติการด าเนินการตามค าสั่งนั้น  

๖.5 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงท่ีได้รับแต่งต้ัง มีหน้าท่ีรวบรวมข้อเท็จจริงท่ี  เกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่
สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ด าเนินการเสร็จ โดยเร็ว พร้อมท้ังท า
ความเห็นเสนอนายกเทศมนตรีว่ามีการกระท าการทุจริตและประพฤติชอบเกิดขึ้นหรือไม่และ เป็นการกระท าผิด
วินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลท่ีควรกล่าวหาให้เสนอความเห็นต่อนายกเทศมนตรีและยุติเรื่อง  

6.๖ ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้ เจ้าหน้าท่ีท่ีถูกกล่าวหาพิสูจน์
ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม  

๖.7 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อนายกเทศมนตรี ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ี
ได้รับแต่งต้ัง 

 ๖.8 เมื่อมีการด าเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้งานนิติการแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ  ภายในเวลาสิบห้าวัน 
เว้นแต่กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลท่ีสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ 

 ๖.9 ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนเป็นเรื่องอยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภาให้
ด าเนินการดังนี้ 

 (1)ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงในกรณีท่ีข้อร้องเรียน ระบุถึงชื่อหน่วยงานนั้น ๆ ถือเป็น
การสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

 (2) ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานท่ี  เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมชี้แจง
เหตุผลและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อ ร้องเรียน  

๘. มาตรการการป้องกันการรับสินบน รายละเอียดดังต่อไปน้ี 



 

 ข้อ 1 ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน เจ้าหน้าท่ี พึงเห็น ความส าคัญและมีจิตส านึกในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
เพื่อแลกกับการให้บริการ อ านวยความสะดวก ให้กระท าการไม่กระท าการ หรือประวิง การกระท าอันมีชอบด้วย
หน้าท่ีและกฎหมาย 

 ข้อ 2 ห้ามมิให้มีการรับหรือให้สินบนในการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ต้องด าเนินการ เป็นไปอย่างซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

ข้อ 3 การรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ว่าเป็นเงิน วัสดุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรม  หรือโครงการใดของ
หน่วยงาน ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมีใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินประกอบ รายงานทุกครั้ง 

ข้อ 4 การด าเนินงาน/การอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ ของส่วนราชการ จะต้องไม่มีการ แทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือ
ผู้มีอ านาจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  

ขอ้ 5 ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าท่ีเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการรับหรือ ให้สินบน จะต้องรายงาน
ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน  

ข้อ 6 กรณีเกิดการกระท าท่ีเกี่ยวข้องกับการรับสินบน จะต้องถูกลงโทษตามระเบียบของ ทางราชการ  

ข้อ 7 ให้รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบนให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ เป็นประจ าทุก 6 เดือน 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  
(นางสาวภาวนา  สมแรง) 

นิติกรช านาญการ 
 

ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัด............................................................................................................................ 
 

 
         (นางสาวอังคนา  วารี) 

        หัวหน้าส านักปลัด  
 

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล........................................................................................................ 
          ส.ต.ท. 
                   (บรรจง  ผ่อนผัน) 
      รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 
 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล.............................................................................................................. 
 

 
                    (นายสุรศักดิ์  วงษ์อ าไพวรรณ) 

                   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 
 

ความเห็นของนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล............................................................................................................ 
 

            (นายนิตินัย  เอี่ยมชลวิเลิศ) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 

 



 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 
เรื่อง รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
………………………………………….……… 

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา  ได้ด าเนินการเรื่องมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ 
โปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา พ.ศ.2564 ตามรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา ฉบับลงวันท่ี 
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 นั้น 
  จากรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยเฉพาะในด้านท่ีมีคะแนนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา
สามารถด าเนินการได้ (ได้คะแนน ITA 71.52 ) จ านวน 10 ด้าน คือ 

1.ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต (ได้คะแนน ITA 97.96) 
2.ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี(ได้คะแนน ITA 97.38) 
3.ด้านการใช้อ านาจ (ได้คะแนน ITA 97.31) 
4.ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ(ได้คะแนน ITA 94.83) 
5.ด้านการใช้งบประมาณ (ได้คะแนน ITA 92.38) 
6.ด้านคุณภาพการด าเนินงาน (ได้คะแนน ITA 87.63) 
7.ด้านการปรับปรุงการท างาน (ได้คะแนน ITA 86.39) 
8.ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร (ได้คะแนน ITA 85.48) 
9.ด้านการเปิดเผยข้อมูล(ได้คะแนน ITA 65.13) 
10.การป้องกันการทุจริต(ได้คะแนน ITA 18.75) 

 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา ได้ก าหนดมาตรการการปฏิบัติงานในแต่ละด้านเพื่อ
ปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส บัดนี้ได้ด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดรายงานผลการด าเนินงาน 
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี 5 เมษายน พ.ศ.2564 
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1.ด้านการแก้ไขปัญหาการทจุริต (ได้คะแนน ITA 97.96) 
มาตรการ วิธีด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1.การสร้างแนวคิด
และความ
รับผิดชอบต่อส่วน
ร่วมในด้านการ
ท างานอย่างสุจริต 

1.เสริมสร้างความคิด
การท างานด้วยความ 
สุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่ทุก
คน  
2.ก าหนดแนวนโยบาย
เกี่ยวกับการ ป้องกันการ
ทุจริต การรับสินบน 

ส านักปลัด ธ.ค.63 
-มี.ค.64 

1.จัดประชุมประจ าเดือนใน
แต่ละเดือนเพื่อเสริมสร้าง
แนวคิดเรื่องสุจริตในการ
ท างานทุกเดือน 
2.เจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติตาม
นโยบายด้านการป้องกันการ
ทุจริต การรับสินบน และ
การปฏิบัติงานความโปร่งใส 

 

 
2.ด้านการปฏิบตัิหน้าที่(ได้คะแนน ITA 97.38) 

มาตรการ วิธีด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1.การสร้างแนวคิด
และความ
รับผิดชอบต่อส่วน
ร่วมในด้านการ
ท างาน 

1.เสริมสร้างความคิด
การท างานด้วยความ 
สุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่ทุก
คน  
 

ส านักปลัด ธ.ค.63 
-มี.ค.64 

1.จัดประชุมประจ าเดือนใน
แต่ละเดือนเพื่อเสริมสร้าง
แนวคิดในการปฏิบัติงานใน
การท างานทุกเดือน 
2.เจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 

 
3.ด้านการใช้อ านาจ (ได้คะแนน ITA 97.31) 

มาตรการ วิธีด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1.การสร้างแนวคิด
การใช้อ านาจอย่าง
ตรงไปตรงมา 
และตามขอบเขต
ของกฎหมาย 

1.ส่งเสริมการสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับอ านาจ 
หน้าท่ีตามกฎหมายหมาย
ต่างๆ 
2.จัดท าคู่มือการปฏิบัติ
ราชการ 

ทุกส่วน
ราชการ 

ธ.ค.63 
-มี.ค.64 

1.ประชุมผู้บริหารประจ า 
สัปดาห์ โดยเน้นเรื่องการใช้ 
อ านาจตามกฎหมาย 
2.เจ้าหน้าท่ีท่ีใช้อ านาจตาม 
กฎหมาย ปฏิบัติตามคู่มือ
การปฏิบัติราชการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ(ได้คะแนน ITA 94.83) 
มาตรการ วิธีด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1.การสร้าง
แนวความคิดการ 
แยกแยะระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตัวและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

1.สร้างให้เกิดความคิด
แยกแยะระหว่าง 
ประโยชน์สวนตัวและ
ประโยชน์ส่วนรวม 
ในการประชุมประจ า 
เดือน 
2.จัดให้มีข้อก าหนด
แนวปฏิบัติในการใช้ 
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

ส านักปลัด ธ.ค.63 
-มี.ค.64 

1.ประชุมประจ าเดือนในแต่
ละเดือน เพ่ือให้เข้าใจถึง 
ความส าคัญถึงประโยชน์
ส่วนตัว 
และประโยชน์ส่วนรวม 
2.ประชุมชี้แจงแนวการ
ปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ 
ทางราชการในการประชุม 
ผู้บริหาร 

 

 
5.ด้านการใช้งบประมาณ (ไดค้ะแนน ITA 92.38) 

มาตรการ วิธีด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1.การสร้างแนวคิดและ
ความ 
รับผิดชอบร่วมกันใน
การใช้ 
จ่ายงบประมาณอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

1.เสริมสร้าง
แนวความคิดการใช้จ่าย 
งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.จัดประชุมชี้แจงให้ผู้
บริการของทุกส่วน 
ราชการควบคุมการใช้
จ่ายงบประมาณ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองคลัง  ธ.ค.63 
-มี.ค.64 

1.ประชุมผู้บริหารประจ า 
สัปดาห์ เกิดความรับผิดชอบ
ในการใช้จ่ายงบประมาณ 
2.ทุกส่วนราชการ ใช้จ่าย 
งบประมาณตามแผนและมี 
ประสิทธิภาพ 

 

 
6.ด้านคุณภาพการด าเนินงาน (ได้คะแนน ITA 87.63) 

มาตรการ วิธีด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1.การเพิ่มคุณภาพการ 
ให้บริการประชาชน 

1.ประชุมชี้แจงแก่เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ 
งานบริการประชาชน 
ให้บริการด้วยน้ าใจ 
เร่งด าเนินการให้โดยไว
ตามล าดับคิว 
2.ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ
ต่างๆ ท่ี 
เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม
และความ 
โปร่งใส และการป้องกันการ
ทุจริตของ อบต. 

ทุกส่วน
ราชการ 

ธ.ค.63 
-มี.ค.64 

1.ทุกส่วนราชการที่
ให้บริการ ประชาชน โดย
น าข้อก าหนด จากการ
ประชุมชี้แจงไปปฏิบัติ ใน
การให้บริการประชาชน  
2.ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
ทุก ส่วนราชการ 

 



 

7.ด้านการปรับปรุงการท างาน (ได้คะแนน ITA 86.39) 
มาตรการ วิธีด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1.การสร้างแนวคิดเพื่อ
การ 
พัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล 

1.ส่งเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนา 
งานในอ านาจหน้าท่ี 
2.จัดท าคู่มือการปฏิบัติ
ราชการ 

ทุกส่วน
ราชการ 

ธ.ค.63 
-มี.ค.64 

1.เจ้าหน้าท่ีเรียนรู้พัฒนา
งานของตนมากขึ้น 
2.มีคู่มือในการปฏิบัติ
ราชการใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

8.ด้านประสิทธิภาพการส่ือสาร (ได้คะแนน ITA 85.48) 
มาตรการ วิธีด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแ

นะ 
1.การสร้างแนวคิดการ 
สื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ท้ังภายในองค์กรและ
ต่อประชาชน 
 

1.เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
การสื่อสาร 
ธารณะให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 
2.ก าหนดแนวนโยบายการ
ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลองค์กรอย่างเป็นระบบ 
และรอบด้าน 

ส านักงาน
ปลัด 

ธ.ค.63 
-มี.ค.64 

1.เจ้าหน้าท่ีการศึกษาหา
ความรู้เกี่ยวกับ 
การสาธารณะสัมพันธ์ เพื่อใช้
ในการท างานด้าน
ประชาสัมพันธ์ 
2.มีการลงบันทึกข้อมูล
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลงใน
ระบบอินเตอร์เน็ตอย่าง
ครบถ้วนและรวดเร็ว 

 

 
9.ด้านการเปิดเผยข้อมูล(ได้คะแนน ITA 65.13) 

มาตรการ วิธีด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1.การสร้างแนวคิดการ 
สื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ท้ังภายในองค์กร 

1.เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูล 
แก่ให้แก่เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ 
 

ส านักงาน
ปลัด 

ธ.ค.63 
-มี.ค.64 

1.เจ้าหน้าท่ีการศึกษาหา
ความรู้เกี่ยวกับด้านการ
เปิดเผยข้อมูล 
2.ปรับปรุงเวป็ไซต์ให้รวดเร็ว
และทันสมัย 
 

 

 
10.การป้องกันการทุจริต(ไดค้ะแนน ITA 18.75) 

มาตรการ วิธีด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1.การสร้างแนวคิดและ
ความรับผิดชอบต่อส่วน
ร่วมในด้านการท างาน
อย่างสุจริต 

1.เสริมสร้างความคิดการ
ท างานด้วยความ 
สุจริตให้แก่เจ้าหน้าท่ีทุกคน 
2.ก าหนดแนวนโยบาย
เกี่ยวกับการป้องกันการ
ทุจริต การรับสินบน 

ส านักงาน
ปลัด 

ธ.ค.63 
-มี.ค.64 

1.จัดประชุมประจ าเดือนในแต่
ละเดือนเพื่อเสริมสร้างแนวคิด
เรื่องสุจริตในการท างาน ทุก
เดือน 
2.เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม 
แนวนโยบายด้านการป้องกัน 
การทุจริต การรับสินบน และ 
การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 

 



 

 


