
 

บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักปลัดฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  โทร 0 3476 5758 

ที ่ สส 71101/- วันที่       1   เมษายน 2565   

เรื่อง รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ( ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต และตัวชี้วัดย่อย 10.2 ข้อ o43 
การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ก าหนดให้แสดงผลการด าเนินการ
ตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา 
พร้อมนี้                                                                                                                                                                                                                                                                        

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                        (นายวิษณุ  คชรัตน์) 
                                                                      นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
        
ความเห็นหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
(นางกชพร สุดถนอม) 
หัวหน้าส านักปลัด 

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

(นายธนัญชัย  แก้วพันธุ์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
......................................................................................................................................................................................
   
 

(นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตามท่ีได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
1 มาตรการในการเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะ 

ส านักปลัดฯ ต.ค.64-ก.ย.65 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล(www.bangkhunteak.go.th)  
และfacebook ขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน ประกอบไปด้วย โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล ภารกิจ 
ผู้บริหาร นโยบายและยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้าง มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน มาตรฐานและ
ขั้นตอนการให้บริการ เป็นต้น จึงท าให้ประชาชนไดร้ับรู้ได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

ได้รองรับสิทธิไว้ในมาตรา 7 มาตรา 9 มาตรา 11 และมาตรา 26  

 

2 มาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 

ส านักปลัดฯ ต.ค.64-ก.ย.65 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกไดจ้ัดท า “โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการประชาคม และการมีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”  เพ่ือให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล การ
แสดงความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประชาชนในพื้นท่ี ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 
เกี่ยวกับการด าเนินการ หรือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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ล าดับ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
และร่วมวางแผนและตัดสินใจ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   
       ผลคือ ท าให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งสามารถน าความคิดเห็น ข้อเสนอแนะปัญหา
และความต้องการของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มา
วิเคราะห์จัดท าแผนงาน/โครงการต่างๆ บรรจุในแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

กองคลัง ต.ค.64-ก.ย.65 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง ด าเนินการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการบันทึก
รายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางก าหนดแต่ละข้ันตอน ดังนี้  
   (๑) จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
   (๒) ท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง  
   (๓) ด าเนินการจัดหา  
   (๔) ขออนุมัติสั่งซื้อหรือจ้าง  
   (๕) การท าสัญญา  
   (๖) การบริหารสัญญา  
    (๗) การควบคุมและการจ าหน่าย 
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ล าดับ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
      ผลคือการจัดซื้อจัดจ้าง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่การ
ร้องเรียนความไม่โปร่งใส หรือทุจริตต่อหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

4 มาตรการจัดการข้อ
ร้องเรียนการทุจริต 

ส านักปลัดฯ ต.ค.64-ก.ย.65 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ มีการการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และมอบหมายเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบและติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ เพ่ือให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ 
ยุติธรรม อ านวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบมาตรา 52 และ
มาตรา 41 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
      ผลคือ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก “ไม่มี” เรื่องร้องเรียน/
แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

 

5 มาตรการป้องกันการให้
หรือรับสินบน 

ส านักปลัดฯ ต.ค.64-ก.ย.65 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ก าหนดมาตรการป้องกันให้หรือรับ
สินบน ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างและภารกิจอื่น เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ และไม่มกีารให ้การรับสินบน เช่น  
   - การสอบคัดเลือกพนักงานจ้างด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการฯ 
และด าเนินการตามระเบียบฯ  
     ผลคือ มิมีการใช้ต าแหน่งหน้าที่ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ หาผลประโยชน์ 
แก่ตนเองหรือพวกพ้องได้ 
   - มีการจัดท าทะเบียนคุมวัสดุ มีการท าเบิกจ่ายวัสดุอย่างเป็นระบบ 
ตรวจสอบได้ และมีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือนท าให้ ไม่มี
การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
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ล าดับ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
  - ผู้บังคับบัญชาในแต่ละส านัก/กองตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม ควบคุม 
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงกับ
การให้หรือรับสินบนให้มีการตักเตือน เพ่ือป้องกันเหตุที่จะเกิดข้ึน  
     ผลคือ ท าให้ไม่มีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงกับการให้หรือรับสินบน หรือ
ผลประโยชน์อย่างใดจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น 

6 มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

ส านักปลัดฯ ต.ค.64-ก.ย.65 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
มีเจตนารมณ์ให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความ
โปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

- ผลคือ ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก มีความ
โปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  

 

7 มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ 

ส านักปลัดฯ ต.ค.64-ก.ย.65 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกมีเจตนารมณ์ให้การด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการ
แทรกแซงใดๆ ที่ท าให้ขาดความเป็นกลาง สงวนรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของ
ส่วนรวม และมีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบได้ 
    - ผลคือ  
    1. ลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก 
เนื่องจากมีการก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจน
การใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน  
  2. ลดการใช้ดุลพินิจในการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ เนื่องจากมีการก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตาม 
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ล าดับ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และ
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ และการ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ และกรณีการยืมใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ มีการ 

ท าทะเบียนการยืม-การคืน และมีการตรวจสอบรายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

  3. ลดการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล เนื่องจากการก ากับดูแล 
และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงระบบคุณธรรม ความรู้
ความสามารถของบุคลากร ความเสมอภาคเป็นธรรม และประโยชน์ของ
ทางราชการ จัดท าระบบและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน
บุคคลให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ทั้งเรื่องสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร อาทิ การก าหนด
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง การพิจารณาความดี
ความชอบของบุคลากร รายชื่อผู้สมัครเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง ระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพที่สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบในการ
พิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนต าแหน่งบุคลากร มีการประกาศ
เผยแพร่หลักเกณฑ์ แนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ตลอดจน
ผลการพิจารณาที่เก่ียวข้อง แผนความก้าวหน้าในอาชีพ และแผนการ
พัฒนาบุคลากร 
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ล าดับ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
   ผลคือ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก “ไม่มี” เรื่องร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแส การใช้ดุลพินิจอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม และขัดต่อประมวล
จริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่  

 

 

 

 

 

  

 

 

............................................ผูร้ายงาน 
(นายวิษณุ  คชรัตน์) 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 


