
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา  สำนักปลัด อบต.  โทร. 0-7536-7326                       . 
ที่  นศ 81801/-                วันที ่ 12 มกราคม 2565                                 . 
เร่ือง  การกำหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือให้การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาให้เป็นไปตามแนว  
        ทางการเป็นองค์กรคุณธรรมและมีความโปร่งใส                                                                .     

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 

 เรื่องเดิม  

 ตามท่ี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ปปช.) ได้
จัดให้มีโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 ซึ่ งเป็นการประเมินการ 
ดำเนินงานโดยภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา โดยเฉพาะด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาภาครัฐ 

 ข้อเท็จจริง  
  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา จึงเห็นควรกำหนดการแสดงเจตจำนงสุจริตในการ
บริหารงาน ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา และมาตรการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบลเสาเภาให้ เป็นไปตามแนวทางการเป็นองค์กรคุณธรรมและมีความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น อันได้แก่  
   (๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
   (๒) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
   (๓) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  
   (๔) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
   (๕) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  
   (๖) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี  
   (๗) มาตรการการป้องกันการรับสินบน 

 ข้อพิจารณา  

 งานนิติการ ได้พิจารณากฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อเสนอแนะ ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องแล้ว เห็น
ควรประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา และมาตรการต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาให้เป็นไปตามแนวทางการเป็นองค์กร คุณธรรมและมี
ความโปร่งใส ดังต่อไปน้ี  
  ๑.เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา รายละเอียด
ดังนี ้ 
  ข้อ ๑ เจตจำนงในการบริหารงานและอำนวยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตท้ังต่อภายในองค์การ
บริหารส่วนตำบลเสาเภา และต่อสาธารณชนโดยท่ัวไป เพื่อเป็นการแสดงความต้ังใจมั่น หรือให้คำมั่นท่ีจะนำพา
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และ
พร้อมท่ีจะไดรับ การติดตามตรวจสอบดารปฏิบัติราชการตามเจตจำนงท่ีได้แสดงไว้ ท้ังเพื่อปลูกฝังค่านิยมและ
ทัศนคติให้แก่บุคลากรในสังกัด ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ ความรู้ ความเข้าใจ การยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตสำนึกในการรักษาศักด์ิศรีความเป็นข้าราชการ พนักงาน และ  ลูกจ้างขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติ ราชการ และการดำเนินชีวิตโดยส่วนตัว  
 
 



 

  ข้อ ๒ เจตจำนงในการพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานและมีคุณธรรม  
   ๒.๑ ด้านความโปร่งใส  
   (๑) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา  
   (๒) ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องดำเนินการและส่งเสริมให้เกิด ความ
โปร่งใส ในทุกขั้นตอนตามท่ีกฎหมายกำหนด  
   (๓) ให้เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาอย่างชัดเจนถูกต้อง และ 
ครบถ้วน รวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาได้ 
โดยสะดวกและรวดเร็ว  
   (๔) เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อ หน้าท่ี 
จะต้องมีการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
  ๒.๒ ด้านความพร้อมรับผิด  
   (๑) ในการปฏิบัติงานและการบริหารงาน ทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าท่ีต้องมีความถูกต้อง  ตาม
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด กล้าหาญท่ีจะรับผิดชอบในผล การ
ปฏิบัติงานของตน 
   (๒) ต้องปฏิบัติงามตามอำนาจหน้าท่ีอย่างเต็มใจและมีประสิทธิภาพ และสร้างความ เชื่อมั่น
แก่สังคมว่าจะขับเคลื่อนองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   ๒.๓ ด้านความปลอดจากทุจริตในการปฏิบัติงาน  
   (๑) ไม่มีการเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้เสีย หากมีการ  
ร้องเรียนหรือชี้มูลว่ากระทำความผิดจะต้องถูกดำเนินการทางวินัย และทางอาญาตามกฎหมาย  
   (๒) ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความเป็นผู้รับผิดชอบ หรือเป็นผู้ปฏิบัติในงาน นั้นๆ ใน
การเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องของตนหรือผู้อื่น  
  ๒.๔ ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  
   (๑) ให้เจ้าหน้าท่ีในองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภามีความเข้าใจกับการกระทำท่ีเป็น 
ประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมได้  
   (๒) สร้างวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมใน การ
ร่วมต่อต้านการทุจริตได้ ให้รางวัลกับผู้ตรวจสอบพบหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต  
   (๓) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน 
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา  
   (๔) มีระบบติดตาม ตรวจสอบ และลงโทษผู้กระทำการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๒.๕ ด้านคุณธรรมการทำงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา  
   (๑) ให้จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีชัดเจนและเป็นไปตาม ระเบียบ
ขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี  
   (๒) ในการบริหารงานบุคคล จะต้องมีการสอนงานแลกเปลี่ยนความรู้และมอบหมายงาน ท่ีมี
ความเป็นธรรม เท่าเทียม มีการเสนอแนวความคิดท่ีแตกต่างได้ และไม่เลือกปฏิบัติ  
   (๓) ให้ความสำคัญแก่สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและส่งเสริมในการปฏิบัติงาน  
 ๒.๖ ด้านการสื่อสารภายในองค์กร  
   (๑) องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาต้องจัดทำข้อมูล วิธีการ การสื่อสาร เพื่อถ่ายทอด 
เกี่ยวกับแนวนโยบายท้ัง ๕ ด้านดังกล่าวข้องต้น ให้ผู้บริหารและพนักงานเจ้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 
รับทราบเพื่อให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติท่ีมีคุณธรรม มีความโปร่งใส และมีความซื่อสัตย์ 
สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการทุกขั้นตอน  



 

   (๒) ให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทางหรือการสื่อสารหลายทาง โดย
การรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น จากท้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ และ
ประชาชนโดยท่ัวไป  
  ข้อ ๓ เจตจำนงในการปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นคุณธรรม ๔ ประการ คือ พอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตอาสา กระทำในสิ่งท่ีถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าท่ีราชการในการเอื้อประโยชน์อื่นใด หรือเพื่อ 
ประโยชน์อื่นใดอันมิชอบด้วยกฎหมาย  
  ข้อ ๔ เจตจำนงในการปฏิบัติราชการด้วยหลักนิติธรรม ตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์แห่งราชการ  
  ข้อ ๕ เจตจำนงท่ีจะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ท้ังต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี  
ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา และต่อสาธารณชนโดยท่ัวไป  
  ๒. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ รายละเอียดดังต่อไปน้ี  
  ข้อ ๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน  
   1.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอย่างน้อยตาม มาตรา 7 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 43 และมาตรา 44 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และไม่เผยแพร่ข้อมูลตาม มาตรา 14 และ 15 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   1.2 ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซด์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน  โดยคำนึงถึง
ความเหมาะสมกับสถานการณ์และความพร้อมของบุคลากร/ทรัพยากรในหน่วยงาน  
  1.3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน  การ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
  1.4 ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคง ปลอดภัยบนเว็บไซด์  
  ข้อ 2 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน  
  2.1 ลักษณะ/ประเภทข้อมูลท่ีหน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่  
  (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน  
  (2) สรุปอำนาจหน้าท่ีท่ีสำคัญและวิธีการดำเนินงาน  
  (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อ กับหน่วยงานของรัฐ  
  (4) กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน และนโยบาย  
  (5) แผนงาน โครงการ ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน การใช้จ่าย งบประมาณ ผลผลิต/
ผลลัพธ์ของโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
  (6) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
  (7) อื่น ๆ ตามความเหมาะสม  
 2.2 ระบุวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบุเวลาการดำเนินการและผู้มีหน้าท่ี รับผิดชอบในการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน  
 ข้อ ๓ กำหนดกลไกการกำกับ ติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล โดยแต่งตั้งคณะทำงาน หรือ
มอบหมายเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานในการดูแลเว็บไซด์ เพื่อให้มีการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็น 
ปัจจุบัน รายงานผลการดำเนินงาน สรุปปัญหาและอุปสรรคต่อหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ จำนวนข่าวท่ีเผยแพร่ 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ของหน่วยงาน จำนวนผู้ขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซด์ เป็นต้น  
 ๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดดังต่อไปน้ี  
 ข้อ 1 ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการบันทึกขั้นตอนการ จัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ  
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางกำหนด ดังน้ี 
  (1) จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
 (2) การทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือ รูปแบบรายการ
ก่อสร้าง  



 

 (3) จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง  
 (4) จัดทำรายงานผลการพิจารณา 
  (5) ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง  
 (6) การทำสัญญา  
 (7) การบริหารสัญญา  
 ข้อ 2 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแสวงหาผลประโยชน์ หรือยอม
ให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าท่ีของตนแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง  
 ข้อ 3 ให้เจ้าหน้าท่ีซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติต่อผู้เสนอราคาทุกราย อย่าง
เท่าเทียมกัน เพื่อสนับสนุนการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
 ข้อ 4 เมื่อมีการร้องเรียนเรื่องความโปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้อง
มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วจึงแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ร้องเรียน ทราบ  
 ๔. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้ ขั้นตอนการ
ดำเนินงานเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม  ในการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเสาเภา  
 ข้อ 1 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาใน 
ประเด็นความสอดคล้องกับภารกิจหรือยุทธศาสตร์ รวมถึงความเกี่ยวข้องของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ข้อ 2 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น ติดประกาศ เว็บ  ไซด์ 
สื่อสังคมออนไลน์ วารสาร เป็นต้น  
 ข้อ 3 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริง
และความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ  
 ข้อ 4 เปิดโอกาสในประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  ไม่ว่า
จะเป็นในลักษณะการเข้าร่วมในการจัดทำแผนงาน การวางแผนหรือการดำเนินงาน  
 ๕. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
รายละเอียดดังต่อไปน้ี  
 ข้อ 1 กำหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีการควบคุม  กำกับ
ติดตามสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์  
ส่วนรวม รวมถึงสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา  
 ข้อ 2 กำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ สอดส่องและร่วมกันป้องกันและการ กระทำ
ท่ีเข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ละเลยเพิกเฉยต่อการกระทำท่ี 
เข้าข่ายดังกล่าว ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  
 ข้อ 3 กำหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับ ดังนี้  
 3.1 การไม่ใช้ตำแหน่งหน้าท่ีในการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น  
 3.2 การไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อเรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์  ใดๆให้แก่
ตนเองหรือผู้อื่น  
 3.3 การไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ท่ีเป็นตัวเงินหรือผล ประโยชน์อื่น
ใด ในการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับงานของหน่วยงาน  
 3.4 การไม่นำข้อมูลความลับของหน่วยงาน ไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ประโยชน์ของพวกพ้อง
และครอบครัว  
 3.5 การไม่นำเงิน บุคลากร และทรัพย์สินใด ๆ ของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์  ส่วนตนหรือ
ผู้อื่น  
 3.6 การไม่ใช้เวลางานในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว  
 3.7 การไม่รับงานหรือปฏิบัติงานภายนอก ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ขัดแย้งกับ  หน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นการปฏิบัติชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นการเฉพาะจากผู้บริหาร  



 

 3.8 การไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการให้คุณให้  โทษ การ
พิจารณาตัดสิน อนุมัติโครงการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นเหตุในการเลือกปฏิบัติ  
 ข้อ 4 กำหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมเพื่อพิจารณา  ออก
จากท่ีประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาวาระนั้น ๆ หรือแจ้งต่อท่ีประชุมเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วน 
เสียก่อนเริ่มการประชุมในวาระดังกล่าว ตลอดจนให้บันทึกข้อมูลไว้ในรายงานประชุม  
 ข้อ 5 กำหนดให้มีการดำเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความ เหมาะสม
ต่อผู้บริหารและบุคลากรซึ่งถูกตัดสินว่ากระทำความผิดท่ีเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม ท้ังในฐานตัวการหรือผู้สนับสนุน หรือมีการรับรองข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นเท็จ 
รวมถึงการเพิกเฉยต่อการกระทำผิด หรือการรับทราบว่ามีการกระทำผิดแต่ไม่ดำเนินการจัดการให้ถูกต้อง  
 ข้อ 6 ให้การสนับสนุนยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่ผู้บริหารและบุคลากรท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและการขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม  
 ๖. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ รายละเอียดดังต่อไปน้ี  
 ข้อ ๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลยพินิจ  
 ๑.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ งาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้  
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น 
คู่มือ การปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานความสุจริตเป็นธรรม รับผิดชอบ 
ถูกต้อง ชอบ ธรรม ยอมรับนับถือ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 1.๒ ให้ผู้ปฏิบั ติงานปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีคู่มือการ 
ปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานท่ีแสดงถึงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
อย่าง ชัดเจน เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานอันนำมาสู่การลดการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงาน  
 1.3 ให้ผู้ปฏิบัติรายงานผลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือไม่เป็นไปตามคู่มือการ 
ปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ  เพื่อให้ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการหา 
ข้อเท็จจริง วิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และป้องกันต่อผู้บังคับบัญชา  
 1.4 ให้ดำเนินการสำรวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบและจัดการความเสี่ยง ให้ครอบคลุมถึงการ 
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง 
หลักเกณฑ์ อื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการควบคุมข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานท่ีไม่เป็นไปตาม 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  
 ข้อ 2 มาตรการเสริมสร้างการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
  2.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  
 2.2 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องสื่อสารถึงความสำคัญและแนวทางในการดำเนินการ 
ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  
 2.3 น าเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและ สะดวก
ในการสืบค้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานผู้ปฏิบัติงาน 
  2.4 มีแนวทางการติดตามทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์
อื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงาน รวมท้ังให้มีการ พัฒนา
ระบบการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นระบบและโปร่งใส  
 ๗. มาตรการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  รายละเอียด 
ดังต่อไปน้ี  
 ข้อ ๑ หลักเกณฑ์การร้องเรียน  



 

  1.1 เรื่องท่ีจะนำมาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องเรียนได้รับความเดือนร้อนหรือเสียหายอัน 
เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปน้ี  
  (1) กระทำการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ  
  (2) กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าท่ีราชการ  
  (3) ละเลยหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
   (4) ปฏิบัติหน้าท่ีล่าช้าเกินสมควร  
 (5) กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าท่ี หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  
 ๑.๒ เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงท่ีมีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวท่ีสร้างความเสียหายแก่  
บุคคลท่ีขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน  
 ข้อ ๒ ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปน้ี  
  ๒.๑ ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ที่ติดต่อกลับ  
  ๒.๒ ชื่อหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน การกระทำท้ังหลายท่ีเป็น
สาเหตุการร้องเรียน พร้อมท้ังข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตาม สมควรเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว หรือแจ้งช่องทาง 
เบาะแสทุจริตของจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจนเพื่อดำเนินการสืบสวน สอบสวน  
  ๒.๓ คำขอของผู้ร้องเรียน  
  ๒.๔ ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน  
  ๒.๕ ระบุวัน เดือน ปี 
   ๒.๖ ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พร้อมพยานบุคคล (ถ้ามี)  
  ข้อ 3 กรณีการร้องเรียนท่ีลักษณะเป็นบัตรสนเทห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐานกรณี 
แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  
 ข้อ 4 เรื่องร้องเรียนท่ีอาจไม่พิจารณา  
 4.1 ข้อร้องเรียนท่ีมิได้ทำเป็นหนังสือ 
  4.2 ข้อร้องเรียนท่ีไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานท่ีเพียงพอ  
 4.3 ข้อร้องเรียนท่ีไม่มีรายงานตามข้อ 4.2  
  ข้อ 5 ร้องเรียนผ่านเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา www.saophao.go.th และทาง 
Face Book ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  
 ข้อ ๖ กระบวนการพิจารณาดำเนินการ  
  ๖.1 ให้งานนิติการ เป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน  
  ๖.2 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ  ใน
กรณีบัตรสนเทห์ให้พิจารณาเฉพาะรายท่ีมีลักษณะตามท่ีกำหนดในประกาศนี้  
  ๖.3 ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ ว่าเหตุใด ๆ ให้เจ้าหน้าท่ีแนะนำให้ผู้ 
ร้องเรียนแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ถ้าเห็นว่าสมบูรณ์ครบถ้วน เป็นกรณีท่ีไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็น 
ข้อร้องเรียนท่ีไม่อยู่ในอำนาจหน้าท่ี หรือผู้ร้องเรียนไม่แก้ไขข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาท่ีกำหนดให้บันทึกไว้แล้ว 
เสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการต่อไป และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงขั้นตอน
หรือ ระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเท่าที่จะสามารถกระทำได้ 
   ๖.4 กรณีนายกเทศมนตรีเห็นสมควรให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือ 
มอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้องเท็จจริงให้งานนิติการดำเนินการตามคำสั่งนั้น  
  ๖.5 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงท่ีได้รับแต่งตั้ง มีหน้าท่ีรวบรวมข้อเท็จจริงท่ี เกี่ยวข้อง 
และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ดำเนินการเสร็จ โดยเร็ว 
พร้อมท้ังทำความเห็นเสนอนายกเทศมนตรีว่ามีการกระทำการทุจริตและประพฤติชอบเกิดขึ้นหรือไม่และ เป็นการ
กระทำผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลท่ีควรกล่าวหาให้เสนอความเห็นต่อนายกเทศมนตรีและยุติเรื่อง  
  6.๖ ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ดำเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้ เจ้าหน้าท่ีท่ี
ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม  

http://www.saophao.go.th/


 

  ๖.7 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อนายกเทศมนตรี  ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 
   ๖.8 เมื่อมีการดำเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้งานนิติการแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
ภายในเวลาสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลท่ีสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ 
   ๖.9 ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนเป็นเรื่องอยู่นอกเหนืออำนาจการพิจารณาขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเสาเภาใหด้ำเนินการดังนี้ 
   (1) ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงในกรณีท่ีข้อร้องเรียน ระบุถึงชื่อ
หน่วยงานน้ัน ๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
   (2) ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานท่ี เกี่ยวข้องโดยตรง 
พร้อมชี้แจงเหตุผลและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อ ร้องเรียน  
  ๘. มาตรการการป้องกันการรับสินบน รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
   ข้อ 1 ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน เจ้าหน้าที่ พึงเห็น ความสำคัญและ
มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อแลกกับการให้บริการ อำนวยความสะดวก ให้กระทำการไม่กระทำการ หรือประวิง การ
กระทำอันมีชอบด้วยหน้าท่ีและกฎหมาย 
   ข้อ 2 ห้ามมิให้มีการรับหรือให้สินบนในการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ต้องดำเนินการ เป็นไป
อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
  ข้อ 3 การรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ว่าเป็นเงิน วัสดุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรม  หรือ
โครงการใดของหน่วยงาน ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมีใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินประกอบ  
รายงานทุกครั้ง 
  ข้อ 4 การดำเนินงาน/การอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ ของส่วนราชการ จะต้องไม่มีการ แทรกแซงจาก
ฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอำนาจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  
  ข้อ 5 ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำท่ีเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการรับหรือ ให้
สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน  
  ข้อ 6 กรณีเกิดการกระทำท่ีเกี่ยวข้องกับการรับสินบน จะต้องถูกลงโทษตามระเบียบของ ทาง
ราชการ  
  ข้อ 7 ให้รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบนให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ  เป็น
ประจำทุก 6 เดือน 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  
(นางสาวภาวนา  สมแรง) 

นิติกรชำนาญการ 
 

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด............................................................................................................................ 
 

 
         (นางสาวอังคนา  วารี) 

        หัวหน้าสำนักปลัด  
ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล........................................................................................................ 
          ส.ต.ท. 
                   (บรรจง  ผ่อนผัน) 
      รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 



 

 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.............................................................................................................. 
 

 
                    (นายสุรศักดิ์  วงษ์อำไพวรรณ) 

                   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 
 

ความเห็นของนายกองค์การบรหิารส่วนตำบล............................................................................................................ 
 

            (นายนิตินัย  เอี่ยมชลวิเลิศ) 
             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา   
อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency 
Assessment: ITA) ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ได้ถูกกำหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3                 (พ.ศ.2560 –2564) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว 
ถือได้ว่าเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
ที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 –2580) 
   เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
ransparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลเสา
เภา จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
(รอบ 6 เดือน/12 เดือน)          เพ่ือสามารถนำฐานข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ              ( Integrity and transparency Assessment: ITA) ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเสาเภา มีประสิทธิภาพในปีถัดไป  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา  
เมษายน 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ดำเนินการ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity  and  transparency  
Assessment: ITA)  ในปี พ.ศ. 2564 ที่มาผ่าน ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของ
หน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการจัดทำ มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นซึ่งจากการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่า มีประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ได้แก่ ตัวชี้วัด
การใช้อำนาจตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารและตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต จึงมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
มาตรการ          
การตรวจสอบการ
ใช้ดุลพินิจ 

-  จัดทำมาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
หรือหลักเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน  
- กำหนดบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารทุกระดับ           
ให้ครอบคลุมถึงการ
ตรวจสอบ กำกับดูแล 
ติดตามการปฏิบัติงาน และ
การใช้ดุลพินิจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไป
ตามกฎหมายกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน คู่มือ
การปฏิบัติงาน อย่าง
เคร่งครัด 
- วิเคราะห์และบริหาร
ความเสี่ยงเก่ียวกับการใช้
ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน
และกำหนดระบบ 
แนวทางป้องกัน 

1.ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
จดัทำมาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ 
2.ผู้บริหารประกาศ
หลักเกณฑ์ หรือมาตรการ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ และ
บุคคลภายนอกรับทราบ  
3.ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
เผยแพร่มาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

สำนักปลัด รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรการ  
- รอบ 6 เดือน 
- รอบ 12 เดือน 

มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 

จัดให้มีช่องทางในการ
บริการข้อมูลข่าวสารตาม
มาตรา ๙ ของ
พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ          
พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อมูลที่
ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ
ตามแนวทางที่สำนักงาน 
ป.ป.ช. กำหนดทางเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานและ

1. ผู้รับผิดชอบจัดให้มี
ข้อมูลเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานตาม
แนวทางท่ีสำนักงาน 
ป.ป.ช.โดยกำหนดให้มี
ช่องทางที่หลากหลายเช่น 
เช่น Website, Line , 
Facebook ฯลฯ ควรมี
ช่องทางในการแจ้ง

งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ3 เดือน  
-รอบ 6 เดือน 
-รอบ 9 เดือน 
-รอบ 12 เดือน 



 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่องทางอ่ืนตามความ
เหมาะสม เพ่ือให้
ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบและสืบค้นข้อมูล
ที่ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย ได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

เบาะแสการทุจริต เช่น 
สายด่วน หรือช่องทาง
อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
2.ติดตามและตรวจสอบ
สถานะของข้อมูลข่าวสาร
ให้เป็นปัจจุบัน 

ประกาศเจตจำนง
การบริหารงานด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริต
อย่างมีคุณธรรมและ
โปร่งใส 

ผู้บริหารควรแสดง
เจตจำนงหรือคำมั่นสัญญา
ว่า จะปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ
เป็นไปตามหลักธรรม            
มาภิบาล มีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกัน
แก้ไขการทุจริตประจำปีให้
ชัดเจน 

ผู้บริหารประกาศจำนงการ
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและโปร่งใส
ประจำปี 2565 

สำนักปลัด รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน 

มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

-มีการจัดซื้อจัดจ้าง และ
ประกาศข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างตามระเบียบ
กฎหมายกำหนด 

-มีการจัดทำแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณ 2565 
-มีการประกาศเผยแพร่
ข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 

กองคลัง รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรการ 
-รอบ6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน 



 

   บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการ
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต ำบเสาเภา             
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดมีดังนี้ 
 

มาตรการ รายละเอียดการ ระยะเวลาการ ผลการดำเนินการ หมายเหตุ 
 ดำเนินงาน ดำเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์  

มาตรการ
ตรวจสอบ           
การใช้ดุลพินิจ 

จัดทำมาตรการตรวจสอบการ
ใช้ดุลพินิจ  
(เผยแพร่ข้อมูลสู่ สาธารณบน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ 2565 ) 

เดือนเมษายน 
2565 

มาตรการ
ตรวจสอบการ
ใช้ดุลพินิจ 

การใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชา 
เป็นไปตาม
กฎหมายกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศหลักเกณฑ์ 
มาตรฐาน คู่มือการ
ปฏิบัติงาน อย่าง
เคร่งครัด 

 

มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 

- จัดทำมาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ   
(เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณบน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน) 
- เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง 
รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

เดือนเมษายน 
2565 

มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม 
ม า ต ร ก า ร 
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 
-รอบ 3 เดือน  
-รอบ 6 เดือน 
-รอบ 9 เดือน 
-รอบ 12 เดือน 

 

ประกาศ
เจตจำนงการ
บริหารงานด้วย
ความซ่ือสัตย์
สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและ
โปร่งใส 

มีการประกาศเจตจำนงการ
บริหารงานเมื่อวันที่  9 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่าง 
มีคุณธรรมและโปร่งใสของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบลเสาเภา 

เดือนกุมภาพันธ์ 
2565 ไปต้นไป 

ประกาศ
เจตจำนงการ
บริหารงาน
ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมี
คุณธรรมและ
โปร่งใส 

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน 

 

มาตรการ
ส่งเสริมความ
โปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

-มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัด
จ้างประจำปีงบประมาณ 
2565 
-มีการประกาศเผยแพร่ข้อมูล
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

เดือน เมษายน 
2565 

ประกาศมาตร
ส่งเสริมความ
โปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรการ 
-รอบ6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน 

 

 


