
 
บันทึกขอความ 

 

สวนราชการ   สํานักปลัด   องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว โทร 098-865-5010 

ท่ี  ปข 75201 / 52                                        วันท่ี      22    เมษายน  2564 
เรื่อง   รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564 
 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว 

  ดวยการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ (ITA 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต และตัวชี้วัดยอย 10.2 ขอ 043 
การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน กําหนดใหแสดงผลการ
ดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงในในหนวยงาน มีขอมูลรายละเอียดการนํามาตรการ
สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานในขอ 042 ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

  ในการนี้ องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการ
สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานเรยีบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

(นายณัฐภัทร  สินสมบัติ  
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 
 

- เพ่ือโปรดทราบ      - เพ่ือทราบ 
 
 
 (นางสาวฐิติกาญจน  คําสอน     (นายสมหมาย  ทองคํา  
นักวิเคราะหนโยบายและแผน รักษาราชการแทน       ผูอํานวยการกองชาง รักษาราชการ 

           หวัหนาสํานักปลัด           ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว 
 
 

-ทราบ 
 

(นายสมหมาย  ทองคํา  
ผูอํานวยการกองชาง รักษาราชการแทน 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว ปฏิบัติหนาท่ี 
นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว 

 
 

 

 



               

 

แผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาว ปงบประมาณ 2564 
แผนบริหาร 
 
ท่ี มาตรการ ผลการดําเนินการ หมายเหตุ 
1 มาตรการในการเผยแพร

ขอมูลตอสาธารณะ 
 

องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว มีการเผยแพรขอมูล
ขาวสารผานเว็ปไซตขององคการบริหารสวนตําบล
(www.khoajao.go.th  และ Facebook ของ อบต.
เขาจาว โดยมีการปรับปรุงขอมูลให เปนปจจุบัน 
ประกอบดวย โครงสรางองคการบริหารสวนตําบล 
ภารกิจ ผูบริหาร นโยบายและยุทธศาสตร แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป และการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ขอมูลการ
จัดซ้ือจัดจาง มาตรฐานและข้ันตอนการใหบริการ เปน
ตน จึงทําใหประชาชนไดรับความรู ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 ไดรองรับสิทธิไวในมาตรา 7 
มาตรา 9 มาตรา 11 และมาตรา 26 
 

 

2. มาตรการใหผูท่ีมีสวนไดสวน
เสียเขามามีสวนรวม 

องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว จัดทํา โครงการ ให
ความรูแกประชาชนในการจัดทําแผนชุมชน และจัด
ประชาคมทองถ่ินทุกระดับ(ระดับหมูบาน,ระดับตําบล 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือใหผูรับบริการ
หรือผู มี ส วนได ส วน เสีย เข ามามีส วนรวมในการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาว การ
แสดงความคิดเห็น โดยเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมี
สวนไดสวนเสีย ประชาชนในพ้ืนท่ี รวมแสดงความ
คิดเห็น รวมท้ังใหขอเสนอแนะ เก่ียวกับการดําเนินการ 
หรือการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล และ
รวมวางแผนและตัดสินใจ รวมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  
       ผลคือ ทําใหประชาชนเกิดความรู ความเขาใจใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยและประโยชนท่ี
ไดรับจากการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน อีกท้ังยังสามารถนําความคิดเห็นขอเสนอแนะ 
ปญหา และความตองการของประชาชนและหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน มาวิ เคราะหจัดทําแผนงาน/
โครงการตางๆ บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565 ไดอยางม่ีประสิ ทธิภาพ 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
ท่ี มาตรการ ผลการดําเนินการ หมายเหตุ 
3 มาตรการสงเสริมความโปรง

ในในการจัดซ้ือจัดจาง 
 

องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว ดําเนินการเก่ียวกับ
การจัดซ้ือจัดจาง ดําเนินการเผยแพรการจัดซ้ือจัดจาง
เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการ
บ ริห าร พั สดุ ภ าค รั ฐ  พ .ศ .2 5 6 0  และระ เบี ย บ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และปฏิบัติหนาท่ี
เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางดําเนินการบันทึกรายละเอียด 
วิธีการ และข้ันตอนดําเนินการการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ใหเปนไปตามข้ันตอนของระเบียบ
บกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ
บ ริห าร พั สดุ ภ าค รั ฐ  พ .ศ .2 5 6 0  ต ามวิ ธี ก าร ท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนดแตละข้ันตอน ดังนี้ 
          (1 จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง 
          (2 ทํารายงานขอซ้ือ หรือขอจาง 
 (3 ดําเนินการจัดหา  
 (4  ขออนุมัติสั่งซ้ือหรือจาง 
 (5  การทําสัญญา 
 (6  การบริหารสัญญา 
          (7  การควบคุมและการจําหนาย 
       ผลคือการจัดซ้ือจัดจาง มีความโปรงใส ตรวจสอบ
ได และไมมีการรองเรียนความไมโปรงใส หรือทุจริตตอ
หนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 
 

 

4. มาตรการจัดการขอรองเรียน
การทุจริต 

องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว  ไดจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ มีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
และมอบหมายเจาหนาท่ีผู รับผิดชอบและติดตาม
ประเมินผลคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
เพ่ือใหการบริหารระบบราชกการเปนไปดวยความถูกก
ตอง บริสุทธิ์  ยุติ ธรรม อํานวยความสะดวก และ
ตอบสนองความตองการของประชาชนตามแนวทางการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ประกอบมาตรา 52 และ
มาตรา 41 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักกเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
       ผลคือ องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว ไมมี 
เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบขอองเจาหนาท่ีของหนวยงาน 
 

 

 
 



 
 
ท่ี มาตรการ ผลการดําเนินการ หมายเหตุ 
5 มาตรการปองกันการใหหรือ

รับสินบน 
องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว กําหนดมาตรการ
ปองกันใหหรือรับสินบนน ทําใหการจัดซ้ือจัดจางและ
ภารกิจอ่ืน เปนไปดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบ
ได และไมมีการใหการรับสินบน เชน 
- การสอบคัดเลือกพนักงานจาง ดําเนินการในรูปแบบ
คณะกรรมการฯฯและดําเนินการตามระเบียบฯ 
   ผลคือ มิมีการใชตําแหนงหนาท่ี เพ่ือเอ้ือประโยชน หา
ผลประโยชน แกตนเองหรือพวกพองได 
- มีการจัดทําทะเบียนคุมวัสดุ มีการทําเบิกจายวัสดุ
อยางเปนระบบตรวจสอบได  และมีการรายงานให
ผูบังคับบัญชาทราบทุกเดือนทําให  ไม มีการนําเอา
ทรัพยสินของทางราชการไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัว 
 - ผูบังคับบัญชาในแตละสํานัก /กอง ตรวจสอบ กํากับ 
ติดตาม ควบคุม พฤติกรรมของงเจาหนาท่ีอยางใกลชิดด 
หากพบวามีพฤติกรรรมท่ีสุมเสสี่ยงกับการใหหรือรับ
สินบนใหมีการตักเตือน เพ่ือปองกันเหตุท่ีจะเกิดข้ึน 
     ผลคือ ทําใหไมมีพฤติกรรมท่ีสุมเสี่ยงกับการใหหรือ
รับบสินบน หรือผลประโยชนอยางใดจากการปฏิบัติ
หนาท่ีนั้นน 
 

 

6 มาตรการปองกันการขัดกัน
ระหวางผลประโยชนสวน
ตนนกับผลประโยชนสวนรวม 

องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว มีเจตนารมณใหการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล มีความโปรงใส 
เปนธรรม ปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชน 
      ผลคือ การดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลเขาจาว มีความโปรงใส เปนธรรม ปราศจากการ
ขัดกันแหงผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
 

 

7 มาตรการตรวจสอบการใช
ดุลพินิจ 

องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว มีเจตนารมณใหการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล มีความโปรงใส 
เปนธรรม ปราศจากการแทรกแซงใดๆ ท่ีทําใหขาด
ความเปนกลาง สงวนรักษาไวซ่ึงประโยชนของสวนรวม 
และมีเหตุผลมในการใชดุลพินิจท่ีเหมาะสมตรวจสอบได 

- ผลคือ 
1. ลดการใชดุ ล พินิ จของบุคลากรในการ

ดําเนินงานตามภารกิจหลัก เนื่องจากมีการกํากับดูแล 
และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช
ดุลพินิจของผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐาน คูมือการปฏิบัติงาน 
 

 

 
 



 
 
 
ท่ี มาตรการ ผลการดําเนินการ หมายเหตุ 
         2.ลดการใชดุลพินิจในการใชจายงบประมาณและ

การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เนื่องจากมีการ
กํากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบกการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการใชดุลพินิจของผูใตบังคับบัญชา ใหเปนไป
ตามระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐาน คูมือการปฏิบัติงาน 
และข้ันตอนท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจนัดจางการใชจาย
งบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
และกรณีการยืมทรัพยสินของทางราชการ มีการทํา
ทะเบียนการยืม-การคืน และมีการตรวจสอบรายงานผล
ตอผูบังคับบัญชา 
        3. ลดการใชดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล 
เนื่องจากการกํากับดูแล และติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตลอดจนการใชดุลพินิจของผูใตบังคับบัญชา 
ให เป น ไปตาม กฎหมาย กฎ  ระเบี ยบ  ขอบั งคับ 
มาตรฐาน คู มือการปฏิบั ติงาน โดยคํานึงถึงระบบ
คุณธรรมความรู ความสามารถของบุคลากร ความเสมอ
ภาค เปนธรรม และประโยชนของทางราชการ จัดทํา
ระบบและเอกสารตางๆท่ีเก่ียวของในการบริหารงาน
บุคคลใหเกิดความโปรงใส เปนธรรม ท้ังเรื่องสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร และ
การพัฒนาบุคลากร  อาทิ การกําหนดหลักเกณฑในการ
พิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง การพิจารณาความดี
ความชอบของบุคลากร รายชื่ อผู ส มัครเพ่ือเลื่ อน
ตําแหนง ระบบฐานขอมูลบุคลากรท่ีมีคุณภาพท่ีสามารถ
ใชเปนหลักฐานประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
หรือเลื่อนตําแหนงบุคลากร มีการประกาศเผยแพร 
หลักเกณฑ แนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
ตลอดจนผลการพิจารณาท่ีเก่ียวของ แผนความกาวหนา
ในอาชีพ และแผนการพัฒนาบุคลากร 
      ผลคือ องคการบริหารสวนตําบลเขาจาวว ไมมี 
เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส การใชดุลพินิจอันกอใหเกิด
ความไมเปนธรรม และขัดตอประมวลจริยธรรมของ
ขาราชการและเจาหนาท่ี 
 

 

        
        ลงชื่อ    ผูรายงาน 
                (นายณัฐภัทร  สินสมบัติ  
          เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 
 



 
 
 
 
ความเห็นหัวหนาสํานักปลัด 

- เพ่ือโปรดทราบ 
 
 
     (นางสาวฐิติกาญจน  คําสอน     
                     นกัวิเคราะหนโยบายและแผน รักษาราชการแทน 
          หัวหนาสํานักปลัด 

 
 

ความเห็นปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

(นายสมหมาย  ทองคํา  
ผูอํานวยการกองชาง รักษาราชการแทน 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว 

 
 

ความเห็นปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

(นายสมหมาย  ทองคํา  
ผูอํานวยการกองชาง รักษาราชการแทน 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว ปฏิบัติหนาท่ี 
นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	บันทึกข้อความ

