
 

การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน 
 

ลำดับ มาตรการ ผลการดำเนินงาน หมายเหต 

1. มาตรการในการเผยแพร�ข�อมูลต�อ
สาธารณะ 

องค�การบริหารส�วนตำบลทะเมนชัยมีการ
เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารผ�านเว็บไซต�ของ
องค�การบริหารส�วนตำบลทะเมนชัย 
(www.tmc.go.th)  และ Facebook  ของ
องค�การบริหารส�วนตำบล  โดยมีการ
ปรับปรุงข�อมูลให�เป;นป<จจุบัน ประกอบไป
ด�วย  โครงสร�างองค�การบริหารส�วนตำบล 
ภารกิจผู�บริหาร นโยบายและยุทธศาสตร�
แผนปฏิบัติราชการประจำปA  และการ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปA  ข�อมูลการ
จัดซ้ือจัดจ�าง มาตรฐานหรือคู�มือการ
ปฏิบัติงาน  มาตรฐานและข้ันตอนการ
ให�บริการ  เป;นต�น  จึงทำให�ประชาชนได�รับ
รู�ข�อมูลข�าวสารของราชการตาม
พระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 ได�รองรับสิทธิไว�ในมาตรา 7 
มาตรา 9 มาตรา 11 และมาตรา 26 

 

2 มาตรการให�ผู�ท่ีมีส�วนได�ส�วนเสียเข�ามามี
ส�วนร�วม 

องค�การบริหารส�วนตำบลทะเมนชัยได�จัดทำ 
“โครงการพัฒนาและส�งเสริมการประชาคม 
และการมีส�วนร�วมภายใต�หลักธรรมาภิบาล 
ประจำปAงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให�
ผู�รับบริการหรือผู�มีส�วนได�ส�วนเสียเข�ามามี
ส�วนร�วมในการดำเนินงานขององค�การ
บริหารส�วนตำบล  การแสดงความคิดเห็น  
โดยเปRดโอกาสให�ผู�รับบริการ ผู�มีส�วนได�ส�วน
เสียประชาชนในพ้ืนท่ี  ร�วมแสดงความ
คิดเห็น รวมท้ังให�ข�อเสนอแนะ เก่ียวกับการ
ดำเนินการ หรือการปฏิบัติงานขององค�การ
บริหารส�วนตำบล และร�วมวางแผนและ
ตัดสินใจ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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ลำดับ มาตรการ ผลการดำเนินงาน หมายเหต 

       ผลคือ  ทำให�ประชาชนเกิดความรู�ความ
เข�าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
และประโยชน�ท่ีได�รับจากการมีส�วนร�วมใน
การจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน  อีกท้ัง
สามารถนำความคิดเห็นข�อเสนอแนะป<ญหา
และความต�องการของประชาชนและ
หน�วยงานภาครัฐและเอกชน มาวิเคราะห�
จัดทำแผนงาน / โครงการต�าง ๆ บรรจุใน
แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 อย�างมีประสิทธิภาพ 

 

3. มาตรการส�งเสริมความโปร�งใสในการ
จัดซ้ือ จัดจ�าง 

องค�การบริหารส�วนตำบลทะเมนชัย
ดำเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�าง
ดำเนินการเผยแพร�การจัดซ้ือจัดจ�างเป;นไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ�างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยการจัดซ้ือ
จัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และปฏิบัติหน�าท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือ
จัดจ�างดำเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการ  
และข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐให�เป;นไปตามข้ันตอนของ
ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยการจัดซ้ือ
จัดจ�างและการคลังว�าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดแต�ละ
ข้ันตอน ดังนี้ 
  (1)  จัดทำแผนการจัดซ้ือจัดจ�าง 
  (2)  ทำรายงานขอซ้ือหรือขอจ�าง 
  (3)  ดำเนินการจัดหา 
  (4)  ขออนุมัติสั่งซ้ือหรือจ�าง 
  (5)  การทำสัญญา 
  (6)  การบริหารสัญญา 
  (7)  การควบคุมและการจำหน�าย 
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         ผลคือการจัดซ้ือจัดจ�าง มีความโปร�งใส 
ตรวจสอบได� และไม�มีการร�องเรียนความไม�
โปร�งใส หรือทุจริตต�อหน�าท่ีเก่ียวกับการ
จัดซ้ือจัดจ�าง 

 

4. มาตรการจัดการข�อร�องเรียนการทุจริต องค�การบริหารส�วนตำบลทะเมนชัย  ได�
จัดทำคู�มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่อง
ร�องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มี
การการจัดต้ังศูนย�รับเรื่องราวร�องทุกข�  และ
มอบหมายเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบและติดตาม
และประเมินผลคู�มือการปฏิบัติงานเรื่อง
ร�องเรียน/ร�องทุกข�  เพ่ือให�การบริหารระบบ
ราชการเป;นไปด�วยความถูกต�อง บริสุทธิ์
ยุติธรรม  อำนวยความสะดวก  และ
ตอบสนองความต�องการของประชาชน ตาม
แนวทางการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
ประกอบมาตรา 52 และมาตรา 41 แห�ง
พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ�และ
วิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 
     ผลคือ  องค�การบริหารส�วนตำบล     
ทะเมนชัย “ไม�มี”  เรื่องร�องเรียน/แจ�ง
เบาะแส  การทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ�าหน�าท่ีของหน�วยงาน 

 

5. มาตรการป̂องกันการให�หรือรับสินบน องค�การบริหารส�วนตำบลทะเมนชัย  
กำหนดมาตรการป̂องกันให�หรือรับสินบน 
ทำให�การจัดซ้ือจัดจ�างและภารกิจอ่ืน 
เป;นไปด�วยความโปร�งใสสามารถตรวจสอบ
ได� และไม�มีการให�การรับสินบน เช�น 
   -  การสอบคัดเลือกพนักงานจ�าง
ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการฯ และ
ดำเนินการตามระเบียบฯ 
   ผลคือ มิมีการใช�ตำแหน�งหน�าท่ี เพ่ือเอ้ือ
ประโยชน� หาผลประโยชน� แก�ตนเองหรือ
พวกพ�องได� 
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    -  มีการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุ มีการทำ
เบิกจ�ายวัสดุอย�างเป;นระบบตรวจสอบได� 
และมีการรายงานให�ผู�บังคับบัญชาทราบทุก
เดือนทำให� ไม�มีการนำทรัพย�สินของทาง
ราชการไปใช�เพ่ือประโยชน�ส�วนตัว 
  -  ผู�บังคับบัญชาในแต�ละสำนัก/กอง
ตรวจสอบ  กำกับ ติดตาม ควบคุม 
พฤติกรรมของเจ�าหน�าท่ีอย�างใกล�ชิดหาก
พบว�ามีพฤติกรรมท่ีสุ�มเสี่ยงกับการให�หรือ
รับสินบนให�มีการตักเตือน เพ่ือป̂องกันเหตุท่ี
เกิดข้ึน 
    ผลคือ  ทำให�ไม�มีพฤติกรรมท่ีสุ�มเสี่ยงกับ
การให�หรือรับสินบน หรือผลประโยชน�อย�าง
ใดจากการปฏิบัติหน�าท่ีนั้น 

 

6. มาตรการป̂องกันการขัดกันระหว�าง
ผลประโยชน�ส�วนตนกับผลประโยชน�
ส�วนรวม 

องค�การบริหารส�วนตำบลทะเมนชัย  มี
เจตนารมณ�ให�การดำเนินงานขององค�การ
บริหารส�วนตำบล มีความโปร�งใสเป;นธรรม
ปราศจากการขัดกันแห�งผลประโยชน� 
   ผลคือ  ดำเนินงานขององค�การบริหาร
ส�วนตำบลทะเมนชัย  มีความโปร�งใส เป;น
ธรรม ปราศจากการการขัดกันแห�ง
ผลประโยชน�ส�วนตนกับผลประโยชน�ส�วน
ร�วม 

 

7. มาตรการตรวจสอบการใช�ดุลยพินิจ องค�การบริหารส�วนตำบลทะเมนชัยมี
เจตนารมณ�ให�การดำเนินงานขององค�การ
บริหารส�วนตำบล มีความโปร�งใส เป;นธรรม 
ปราศจากการแทรกแซงใดๆ ท่ีทำให�ขาด
ความเป;นกลาง สงวนรักษาไว�ซ่ึงประโยชน�
ของส�วนรวม และมีเหตุผลในการใช�      
ดุลยพินิจ 
  ผลคือ 
  1.  ลดการใช�ดุลยพินิจของบุคลากรในการ
ดำเนินงานตามภารกิจหลักเนื่องจากมีการ
กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบการ  
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  ปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช�ดุลพินิจของ
ผู�ใต�บังคับบัญชาให�เป;นไปตามกฎหมาย  
กฎระเบียบ ข�อบังคับ มาตรฐาน คู�มือการ
ปฏิบัติงาน  
  2.  ลดการใช�ดุลพินิจในการใช�จ�าย
งบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ เนื่องจากมีการกำกับดูแล
และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการใช�ดุลพินิจของผู�ใต�บังคับบัญชา 
ให�เป;นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข�อบังคับ มาตรฐาน คู�มือการปฏิบัติงาน 
และข้ันตอนท่ีเก่ียวข�องกับการจัดซ้ือจัดจ�าง
การใช�จ�ายงบประมาณ และการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ และกรณีการยืมใช�
ทรัพย�สินของทางราชการ มีการทำทะเบียน
การยืม การคืน และมีการตรวจสอบรายงาน
ผลต�อผู�บังคับบัญชา  
  3.  ลดการใช�ดุลพินิจในการบริหารงาน
บุคคล เนื่องจากการกำกับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตลอดจนการใช�
ดุลพินิจงานตลอดจนการใช�ดุลพินิจของ
ผู�ใต�บังคับบัญชา ให�เป;นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข�อบังคับ มาตรฐาน คู�มือการ
ปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงระบบคุณธรรม 
ความรู� ความสามารถของบุคลากร ความ
เสมอภาคเป;นธรรม และประโยชน�ของทาง
ราชการจัดทำระบบและเอกสารต�าง ๆ ท่ี
เก่ียวข�องในบริหารงานบุคคลให�เกิดความ
โปร�งใส เป;นธรรมท้ังเรื่องสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต�งต้ัง
บุคลากร และการพัฒนาบุคลากร อาทิ การ
กำหนดหลักเกณฑ�ในการพิจารณาแต�งต้ังให�
ดำรงตำแหน�งการพิจารณาความดีความชอบ 
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  ของบุคลากรรายชื่อผู�สมัครเพ่ือเลื่อน
ตำแหน�ง ระบบฐานข�อมูลบุคลากรท่ีมี
คุณภาพท่ีสามารถใช�เป;นหลักฐานประกอบ
ในการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อน
ตำแหน�งบุคลากรมีการประกาศเผยแพร�
หลักเกณฑ� แนวทางการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร  ตลอดจนผลการพิจารณาท่ี
เก่ียวข�อง แผนความก�าวหน�าในอาชีพ และ
แผนการพัฒนาบุคลากร 
   ผลคือ องค�การบริหารส�วนตำบลทะเมน
ชัย  “ไม�มี” เรื่องร�องเรียน ร�องทุกข� การใช�
ดุลพินิจอันก�อให�เกิดความไม�เป;นธรรม และ
ขัดต�อประมวลจริยธรรมของข�าราชการและ
เจ�าหน�าท่ี 
 

 

 

 

  

            (นางสาวจิรวรรณ  บรรดิษรัมย�)      (นางสาวศุภรัสม์ิ  พัฒน�ธนกฤษศิริ) 
      นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชำนาญการ          หวัหน�าสำนักปลัด 

   

 

                 (นางอิสรีย�  ใจดี)                                        (นางสาวชดาภา  สุดสายเนตร)    
       รองปลัดองค�การบริหารส�วนตำบลทะเมนชัย                   ปลัดองค�การบริหารส�วนตำบลทะเมนชัย                 

 

 

(นายทองอยู�  อินทรกำแหง) 
นายกองค�การบริหารส�วนตำบลทะเมนชัย 


