
 

    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  โทรศัพท์/โทรสาร  0 4597 9822   

ที่  ยส 72201/    วันที่  15   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖4      

เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหนว่ยงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

  ด้วย  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การป้องกันการทุจริตและตัวชี้วัดย่อย 10.2 ข้อ O43 การ

ด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ก าหนดให้แสดงผลการ

ด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดการน า

มาตรการสง่เสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหนว่ยงานข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการตาม

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารแนบท้ายบันทึกนี้ 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

(นางปาลไิลยก์  บุญปัญญา) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ข้อคิดเห็นของ หัวหน้าส านักปลัดฯ   ข้อคิดเห็นของ ปลัด อบต. 

      

(ลงช่ือ)      (ลงช่ือ)           

      (นางนารี  ส าราญสุข)        (นายภักดี  ณรงค์กุลภักดี)         

ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด    ต าแหน่ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     

ข้อสั่งการนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน 

........................................................................................................................................................... 

   (ลงชื่อ)  

 

  (นายอุดม  พิจารณ์)  

   ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  

 



รายงานผลการด าเนินการตามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหนว่ยงาน 

ล าดับที ่ มาตรการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

1 มาตรการในการเผยแพรข่้อมูลต่อ

สาธารณะ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน มกีาร

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผ่านทางเว็ปไซต์ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน

(www.thongmon.go.th)และ facebook 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน โดยมี

การปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบัน 

ประกอบไปด้วยโครงการองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ภากิจผูบ้ริหาร นโยบายและ

ยุทธศาสตร ์แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

และการติดตามผลการด าเนินงานตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี ข้อมูลการจัดซือ้

จัดจา้ง มาตรฐานคู่มอืการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานและขั้นตอนการใหบ้ริการ ฯลฯ 

ซึ่งท าให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารของ

ทางราชการตามะระราชบัญญัติขอ้มูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 

2 มาตรการให้ผู้มีสว่นได้เสียเข้ามามีสว่นร่วม องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ได้มกีาร

จัดท าโครงการประชุมประชาคมจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นบูรณาการรว่มกับแผนชุ

ทมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เพื่อให้ผู้ผู้มารับบริการหรอืผูม้ีสว่นได้เสีย

รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ เข้ามามีสว่นร่วม

ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบล ในการแดงความคิดเห็นรวมทั้งให้

การเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบล 

 - ผลคอื ท าใหป้ระชาชนเกิดความรู ้

ความเข้าในในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยและประโยชน์ที่ได้รับจาการ

มีสว่นร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

อีกทั้งสามารถน าความคิดเห็น 

 

 

 

http://www.thongmon.go.th/


รายงานผลการด าเนินการตามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหนว่ยงาน 

 

 

 

ล าดับที ่ มาตรการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

  ข้อเสนอแนะ ปัญหาและความตอ้งการของ

ประชาชนและหนว่ยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน มาวิเคราะหข์ัดท าแผนงาน/

โครงการต่าง บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

3 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ด าเนิน 

การเกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจ้างและการ

เผยแพร่ขอ้มูลการจัดซื้อจัดจา้งเป็นไปตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และถือ

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจา้ง

ด าเนนิการบันทึกรายละเอียดวิธีการ 

ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจา้งและการบริหาร

พัสดุภาครัฐให้เป็นไปตามขั้นตอนของ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 ตามวิธที่กรมบัญชกีลาง

ก าหนดแต่ละขัน้ตอนดังนี้ 

1.จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

2.ท ารายงานขอซือ้ขอจ้าง3.ด าเนินการ

จัดหา 

4.ขออนุมัตสิั่งซื้อสั่งจา้ง 

5.ท าสัญญา 

6.บริหารสัญญา 

7.การควบคุมและจ าหน่าย 

ผลคอื การจัดซื้อจัดจา้งมีความโปร่งใส

ตรวจสอบได้ และไม่มกีารร้องเรียนความ

ไม่โปร่งใสหรอืทุจรติตอหนา้ที่เกี่ยวกับการ                                                  

จัดซื้อจัดจ้าง 

 



รายงานผลการด าเนินการตามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหนว่ยงาน 

 
 

ล าดับที ่ มาตรการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ได้จัดท าคู่มอื

การปฏิบัติงานการจัดการเรื่องรอ้งเรียน มี

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผดิชอบเกี่ยวกับเรื่อง

ร้องเรียนการทุจริตและติดตามประเมินผล 

จัดท าคู่มอืการปฏิบัติงานเรื่องรอ้งเรียน/ร้อง

ทุกข์เพื่อใหก้ารบริหารระบบราชการเป็นไป

ด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม อ านวย

ความสะดวก และตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน ตามแนวทางการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี 

ผลคอื องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนไม่มี

เรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์แจง้เบาะแส การทุจริต

และประพฤติมิชอบต่อของหนว่ยงานหน้าที ่

 

5 มาตรการป้องกันการรับสินบน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ก าหนด

มาตรการป้องกันการรับสินบน ท าใหก้าร

จัดซื้อจัดจา้งและภารกิจอื่น เป็นไปด้วยความ

โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และไม่มีการรับ

สินบน เชน่ 

 -มีการจัดท าทะเบียนคุมวัสดุ มกีารท าบัญชี

เบิกจ่ายวัสดุอย่างเป็นระบบตรวจสอบได้ โดย

ให้ผู้เบิกเขียนขอเบิกวัสดุทุกครั้งที่มกีาร

เบิกจ่ายและน าเสนอผูบ้ังคับบัญชาอนุมัตกิ่อน 

 -ผูบ้ังคับบัญชาในแต่ละส านัก/กอง 

ตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม ควบคุมพฤติกรรม

ของเจา้หนา้ที่อย่างใกล้ชิด หากพบว่ามี

พฤติกรรมสุม่เสี่ยงกับการใหห้รอืรับสินบนให้

มีการตักเตอืนเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้น 

  ผลคอื ท าให้ไม่มีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงกับการ

ให้หรอืรับสินบน หรอืผลประโยชน์อย่างใด

จากการปฏิบัติหนา้ที่ 

 



รายงานผลการด าเนินการตามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหนว่ยงาน 

ล าดับที ่ มาตรการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

6 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  มีเจตนารมณ์

ให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

มีความโปร่งใสเป็นธรรมปราศจาการแทรกแซง

ใดๆที่ท าให้ขาดความเป็นกลาง สงวนรักษาไว้

ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวม และมีเหตุผลในการใช้

ดุลพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบได้ผลคือ 

  -ลดการใชดุ้ลพินิจของบุคลากรในการ

ด าเนนิงานตามภารกิจหลัก เนื่องจากมีการ

ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของ

ผูบ้ังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย 

กฎระเบียบ ขอ้บังคับ มาตรฐาน คู่มอืการ

ปฏิบัติงาน 

  - ลดการใชดุ้ลพินิจในการใช้จ่ายงบประมาณ

และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

เนื่องจากมีการก ากับดูแลและตดิตาม

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้

ดุลพินิจของผูบ้ังคับบัญชาใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายกฎระเบียบ ขอ้บังคับ มาตรฐาน คู่มอื

การปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวกับการจัดซือ้

จัดจา้ง  การใชจ้่ายงบประมาณ และบริหาร

จัดการทรัพยากรภาครัฐและกรณีการยืมการใช้

ทรัพย์สินของทางราชการมีการท าทะเบียนการ

ยืม การคนื และมีการตรวจสอบรายงานผลต่อ

ผูบ้ังคับบัญชา 

  -ลดการใชดุ้ลพินิจในการบริหารงานบุคคล 

เนื่องจากการก ากับติดตามตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานตลอดจนการใชดุ้ลพินิจของ

ผูบ้ังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย

กฎระเบียบ ขอ้บังคับ มาตรฐาน คู่มอืการ

ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงระบบคุณธรรม ความรู ้

ความสามารถของบุคลากรความเสมอภาค 

 



รายงานผลการด าเนินการตามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหนว่ยงาน 

 

ล าดับที ่ มาตรการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

  และเป็นธรรมและประโยชน์ของทางราชการ 

ผลคอื องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ไม่มี

เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการใชดุ้ลพินิจอัน

ก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมและขัดต่อประมวล

จรยิธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 

 

7 มาตรการการป้องกันการขัดแย้ง

ระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวม 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน มเีจตนารมณ์

ให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

มีคามโปร่งใสเป็นธรรมปราศจากการขัดแย้ง

แหง่ผลประโยชน์  

 ผลคอื การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งมน มีความโปร่งใสเป็นธรรม 

ปราศจากการขัดแย้งกันทางผลประโยชน์สว่น

ตนกับผลประโยชน์สว่นรวม 

 


