
การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน 

ลําดับ มาตรการ ผลการดําเนินการ หมายเหตุ 
1 มาตรการในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 

มกีารเผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็บไซต
ขององคการบริหารสวนตําบล
(www.bangkhunteak.go.th)  และ
facebook ขององคการบริหารสวน
ตําบล โดยมีการปรับปรุงขอมูลใหเปน
ปจจุบัน ประกอบไปดวย โครงสราง
องคการบริหารสวนตําบล ภารกิจ 
ผูบริหาร นโยบายและยุทธศาสตร 
แผนปฏิบัติราชการประจําป และการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป ขอมูลการ
จัดซื้อจัดจาง มาตรฐานหรือคูมือการ
ปฏิบัติงาน มาตรฐานและขั้นตอนการ
ใหบริการ เปนตน จึงทําใหประชาชน
ไดรับรูไดรูขอมูลขาวสารของราชการ
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540” ไดรองรับสิทธิไว
ในมาตรา 7 มาตรา 9 มาตรา 11 และ
มาตรา 26  

 

2 มาตรการใหผูที่มีสวนไดสวนเสียเขามามีสวน
รวม 

องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตกได
จัดทํา “โครงการพัฒนาและสงเสริมการ
ประชาคม และการมีสวนรวมภายใต
หลักธรรมาภิบาล ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563”  เพ่ือใหผูรับบริการหรือผูมี
สวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบล การแสดงความคิดเห็น โดยเปด
โอกาสใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ประชาชนในพ้ืนที่ รวมแสดงความ
คิดเห็น รวมทั้งใหขอเสนอแนะ เก่ียวกับ
การดําเนินการ หรือการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบล และรวม
วางแผนและตัดสินใจ และการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น   

 



ลําดับ มาตรการ ผลการดําเนินการ หมายเหตุ 
       ผลคือ ทําใหประชาชนเกิดความรู
ความเขาใจในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและประโยชนที่ไดรับจาก
การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น อีกทั้งสามารถนําความคดิเห็น 
ขอเสนอแนะปญหาและความตองการ
ของประชาชนและหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน มาวิเคราะหจัดทําแผนงาน/
โครงการตางๆ บรรจุในแผนพัฒนา 

ทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 1 อยางมีประสิทธิภาพ 

3 มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อ
จัดจาง 

องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 
ดําเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง 
ดําเนินการเผยแพรการจัดซื้อจัดจาง
เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ 
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับ
การจัดซื้อจัดจางดําเนินการบันทึก
รายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ใหเปนไปตามขั้นตอนของระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกําหนดแตละขั้นตอน 
ดังนี้  
   (๑) จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง  
   (๒) ทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง  
   (๓) ดําเนินการจัดหา  
   (๔) ขออนุมัติสั่งซื้อหรือจาง  
   (๕) การทําสัญญา  
   (๖) การบริหารสัญญา  
   (๗) การควบคุมและการจําหนาย 

      ผลคือการจัดซื้อจัดจาง มีความ

 



ลําดับ มาตรการ ผลการดําเนินการ หมายเหตุ 
โปรงใส ตรวจสอบได และไมการ
รองเรียนความไมโปรงใส หรือทุจริตตอ
หนาที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง 

4 มาตรการจัดการขอรองเรียนการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก ได
จัดทําคูมือการปฏิบัติงานการจัดการ
เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ มีการการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราว
รองทุกข และมอบหมายเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบและติดตามและประเมินผล
คูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน/รอง
ทุกข เพื่อใหการบริหารระบบราชการ
เปนไปดวยความถูกตอง บริสุทธิ์ 
ยุติธรรม อํานวยความสะดวก และ
ตอบสนองความตองการของประชาชน 
ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี ประกอบมาตรา 52 และมาตรา 41 
แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546  
      ผลคือ องคการบริหารสวนตําบล
บางขันแตก “ไมมี” เรื่องรองเรียน/แจง
เบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจาหนาทีข่องหนวยงาน 

 

5 มาตรการปองกันการใหหรือรับสินบน องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 
กําหนดมาตรการปองกันใหหรือรับ
สินบน ทําใหการจัดซื้อจัดจางและ
ภารกิจอื่น เปนไปดวยความโปรงใส 
สามารถตรวจสอบได และไมมีการให 
การรับสินบน เชน  
   - การสอบคัดเลือกพนักงานจาง
ดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการฯ 
และดําเนินการตามระเบียบฯ  
     ผลคือ มิมีการใชตําแหนงหนาที่ เพ่ือ
เอ้ือประโยชน หาผลประโยชน แก
ตนเองหรือพวกพองได 
   - มีการจัดทําทะเบียนคุมวัสดุ มีการ
ทําเบิกจายวัสดุอยางเปนระบบ 

 



ลําดับ มาตรการ ผลการดําเนินการ หมายเหตุ 
ตรวจสอบได และมีการรายงานให
ผูบังคบับัญชาทราบทุกเดือนทําให ไมมี
การนําทรัพยสินของทางราชการไปใช
เพ่ือประโยชนสวนตัว 
  - ผูบังคับบัญชาในแตละสํานัก/กอง
ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม ควบคุม 
พฤติกรรมของเจาหนาที่อยางใกลชิด
หากพบวามีพฤติกรรมที่สุมเสี่ยงกับการ
ใหหรือรับสินบนใหมีการตักเตือน เพ่ือ
ปองกันเหตุที่จะเกิดขึ้น  
     ผลคือ ทําใหไมมีพฤติกรรมที่สุม
เสี่ยงกับการใหหรือรับสินบน หรือ
ผลประโยชนอยางใดจากการปฏิบัติ
หนาที่นั้น 

6 มาตรการปองกันการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตกมี
เจตนารมณใหการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบล มีความ
โปรงใส เปนธรรม ปราศจากการการ
ขัดกันแหงผลประโยชน 

- ผลคอื ดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลบางขันแตก มีความ
โปรงใส เปนธรรม ปราศจากการการ
ขัดกันแหงผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวม  

 

7 มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 
มีเจตนารมณใหการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบล มีความ
โปรงใส เปนธรรม ปราศจากการ
แทรกแซงใดๆ ที่ทําใหขาดความเปน
กลาง สงวนรักษาไวซึ่งประโยชนของ
สวนรวม และมีเหตุผลในการใชดุลพินิจ
ที่เหมาะสมตรวจสอบได 
    - ผลคือ  
    1. ลดการใชดุลพินิจของบุคลากรใน
การดําเนินงานตามภารกิจหลัก 
เนื่องจากมีการกํากับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ

 



ลําดับ มาตรการ ผลการดําเนินการ หมายเหตุ 
ใชดุลพินิจของผูใตบังคับบัญชาใหเปนไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
มาตรฐาน คูมือการปฏิบัติงาน  
  2. ลดการใชดุลพินิจในการใชจาย
งบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ เนื่องจากมีการกํากับ
ดูแล และติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชดุลพินิจของ
ผูใตบังคับบัญชา ใหเปนไปตาม 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
มาตรฐาน คูมือการปฏิบัติงาน และ
ขั้นตอนที่เก่ียวของกับการจัดซื้อจัดจาง 
การใชจายงบประมาณ และการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ และกรณีการ
ยืมใชทรัพยสินของทางราชการ มีการ 

ทําทะเบียนการยืม-การคนื และมีการ
ตรวจสอบรายงานผลตอผูบังคบับัญชา 

  3. ลดการใชดุลพินิจในการบริหารงาน
บุคคล เนื่องจากการกํากับดูแล และ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการใชดุลพินิจของ
ผูใตบังคับบัญชา ใหเปนไปตาม 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
มาตรฐาน คูมือการปฏิบัติงาน โดย
คํานึงถึงระบบคุณธรรม ความรู
ความสามารถของบุคลากร ความเสมอ
ภาคเปนธรรม และประโยชนของทาง
ราชการ จัดทําระบบและเอกสารตางๆ 
ที่เก่ียวของในการบริหารงานบุคคลให
เกิดความโปรงใส เปนธรรม ทั้งเรื่องสรร
หาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและ
แตงตั้งบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร 
อาทิ การกําหนดหลักเกณฑในการ
พิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง การ
พิจารณาความดีความชอบของบุคลากร 
รายชื่อผูสมัครเพ่ือเลื่อนตําแหนง ระบบ
ฐานขอมูลบุคลากรท่ีมีคุณภาพที่สามารถ



ลําดับ มาตรการ ผลการดําเนินการ หมายเหตุ 
ใชเปนหลักฐานประกอบในการพิจารณา
ความดีความชอบ หรือเลื่อนตําแหนง
บุคลากร มีการประกาศเผยแพร
หลักเกณฑ  
แนวทางการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร ตลอดจนผลการพิจารณาที่
เก่ียวของ แผนความกาวหนาในอาชีพ 
และแผนการพัฒนาบุคลากร 

   ผลคือ องคการบริหารสวนตําบลบาง
ขันแตก “ไมมี” เรื่องรองเรียน/แจง
เบาะแส การใชดุลพินิจอันกอใหเกิด
ความไมเปนธรรม และขัดตอประมวล
จริยธรรมของขาราชการและเจาหนาที่  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

................................ 
(นายวิษณุ  คชรัตน) 

นักทรัพยากรบคุคลปฏบิัติการ 

..................................... 
(นางสาวสรวีย  ตาเดอิน) 

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
รักษาราชการแทน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

..................................... 
(นายอภินันท  พัฒนาการพนิช) 

นายกองคการบรหิารสวนตําบลบางขันแตก 


