
 

 

มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 



    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย 
 

ที่    ศก  77401/......................... วันที่   13  ตุลำคม  2563             
 

เรื่อง     รำยงำนผลกำรก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริต 
 

เรียน     นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย 
 

               เรื่องเดิม 
ตำมค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย  ที่  405/2563  ลงวันที่  1  ตุลำคม   

2563  ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริต  โดยมีหน้ำที่
ก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตภำยในหน่วยงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เมืองน้อย  เพื่อน ำมำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนแก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อไป     
 

  ข้อเท็จจริง 
  คณะกรรมกำรฯ  ได้ด ำเนินกำรประชุมเพ่ือก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกัน
กำรทุจริต  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย  เพ่ือให้บุคลำกรภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อยใช้
เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส  ตรวจสอบได้  โดยยึดหลักธรรมำภิบำล  ซึ่ง
ประกอบด้วยมำตรกำรต่ำง  ๆ  ดังต่อไปนี้ 
  1.  มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ 
  2.  มำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
  3.  มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  4.  มำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดกำรข้อร้องเรียนกรณีเกิดกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย 
  5.  มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน 
  6.  มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  7.  มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลยพินิจ 
  ข้อระเบียบและกฎหมาย 
  1.  ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ระยะท่ี  3  (พ.ศ.2560 – 
2564)   
  2.  มติคณะรัฐมนตรี  ในกำรประชุมเมื่อวันที่  23  มกรำคม  2561 
  3.  แนวทำงและเครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำน  ป.ป.ช. 
  ข้อเสนอแนะ 
  เห็นควรด ำเนินกำรจัดท ำประกำศเผยแพร่ประชำสัมพันธ์แก่บุคลำกรในหน่วยงำนและ
เผยแพร่ผ่ำนช่องทำงต่ำง  ๆ  ได้แก่  เว็บไซต์/ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร/ปิดประกำศ  ณ  ส ำนักงำน/แจ้ง
ประชำสัมพันธ์ทำงผู้ใหญ่บ้ำนและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อยต่อไป 
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 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
   

    (ลงชื่อ)                             ประธำนกรรมกำร 
              (นำยสมำน  สืบเสน) 

ควำมเห็นของนำยก  อบต. 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  

     

(ลงชื่อ)           
                  (นำยไพบูลย์  ค ำศรี) 
                                 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย 

 



  
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
เร่ือง   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ 
…….................................................................... 

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560- 2564 )และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจ าปี 2562 ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการเผยแพร่
ข้อมูลสู่สาธารณะ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  จึงได้ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่
สาธารณะ ประจ าปี 2562 เพ่ือเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติการ 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
ประกอบด้วย 1. ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ประเภทข้อมูลที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองน้อย จะน าขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย เนื้อหาต้องเป็นไปตาม 
“มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ” (Government Website Standard) ที่ก าหนด โดยองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองน้อย ได้ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านทางเว็บไซต์รายละเอียดตามนี้  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลตลอดจนบริการของหน่วยงาน  
1.1) ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน  
- ประวัติความเป็นมา  
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
- โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร  
-อ านาจหน้าที่  
- ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน  
- ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ  
- แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
- ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และแผนที่ตั้ง  
- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail Address) ของส านักงาน  
1.2) ข้อมูลผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  
- รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล และต าแหน่ง  
- วิสัยทัศน์ นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่น  
1.3) ข่าวประชาสัมพันธ์  
- ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป  
- ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การฝึกอบรม เป็น

ต้น 
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1.4) เว็บลิงค์  
- ส่วนงานภายใน  
- หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องโดยตรง  
- เว็บไซต์อ่ืนๆ ที่น่าสนใจ  
1.5) กฎระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน  
- กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีการ กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องใน

การ ปฏิบัติงาน ของท้องถิ่น  
1.6) ข้อมูลการให้บริการ  
- แสดงข้อมูลการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการบริการต่างๆแก่ 

ประชาชน  
ส่วนที่ 2 การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้บริการ  
2.1) ถาม-ตอบ (Q & A)  
- ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูล หรือข้อสงสัยมายังหน่วยงาน  
2.2) ช่องทางการติดต่อการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ 
- ช่องทางแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เช่น e-mail, Web board, Blog เป็นต้น  
- ช่องทางการร้องเรียน และการติดตามสถานะเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวลงเว็บไซต์ โดยข้อมูล ดังกล่าวต้องเป็นความจริงและได้รับ
อนุญาตจากผู้บริหาร ก่อน จึงจะน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วันที่  14  ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

                                                             (ลงชื่อ)   
                               ( นายไพบูลย์  ค าศรี) 

                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
 

 
 



  

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
เร่ือง   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ   
…….................................................................... 

  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองน้อย  จึงได้ก าหนดมาตรการและกลไกในการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามี
ส่วนร่วม  ในการด าเนินงานเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการด าเนินงาน  รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล    
หรือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ     
มากยิ่งขึ้น  จึงได้ก าหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองน้อย  ดังนี้ 
  1.  วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาใน
ประเด็นความสอดคล้องกับภารกิจหรือยุทธศาสตร์  รวมถึงความเกี่ยวข้องของประชาชน  หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
  2.  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่องทางที่หลากหลาย  เช่น  ปิดประกาศ  เว็บไซต์  
สื่อสังคมออนไลน์  วารสาร  จดหมายข่าว  เป็นต้น 
  3.  รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล  ข้อเท็จจริง  
และความคิดเห็นประกอบการตัดสินใน 
  4.  เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  ไม่ว่า
จะเป็นลักษณะการเข้าร่วมในการจัดแผนพัฒนา  การวางแผนงาน  หรือการด าเนินงาน 

       

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  14   เดอืน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 

 

                                                             (ลงชื่อ)   
                     ( นายไพบูลย์  ค าศรี) 

                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 



  

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
เร่ือง   มาตรการป้องกันการรับสินบน 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ   
…….................................................................... 

  เพ่ือให้การด าเนินการงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  เป็นไปด้วยความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้  ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  
จึงได้ก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน  ดังนี้ 
  ข้อ  1. ประกาศเจตจ านงในการบริหารงานอย่างชื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใสและเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดี  โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร  ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทราบ   
  ข้อ  2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตนเป็น
อย่างที่ดี  มีการควบคุม  ก ากับ  ติดตาม  สนับสนุนและขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือป้องกันการรับ  ให้สินบน
หรือผลประโยชนอื่นใด  รวมถึงป้องกันการมีส่วนร่วมในการทุจริตทุกรูปแบบ 
  ข้อ  3  ก าหนดจรรยาบรรณ  บทบาทหน้าที่ของพนักงานทุกระดับให้ครอบคลุมถึง 
   -การงดรับ  ให้สินบน  หรือผลประโยชน์อื่นใดทุกรูแบบ  ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
   -การไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตทุกรูปแบบ 
   -การร่วมสอดส่องดูแลและรายงานการรับ  ให้สินบนหรือประโยชนอื่นใด  รวมถึง
การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูแบบต่อผู้บังคับบัญชา 
   -การให้ความร่วมมือ  ช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวน  สอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง 
  ข้อ  4  ส่งเสริมวัฒนธรรมต่อต้านการรับ  การให้สินบน  หรือประโยชน์อื่นใด  รวมถึงป้องกัน
การมีส่วนร่วม  ในการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูแบบ 
  ข้อ  5  ก าหนดให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  จัดอบรมให้ความรู้และสร้างช่องทางการรับรู้แก่
บุคลากรเพ่ือเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตและพฤติมิชอบ  การรับ  การให้
สินบนหรือผลประโยชน์อื่น  ๆ 
  ข้อ  6  ก าหนดให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
บุคลากรมีทัศนคติ  ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต    และมุ่งผลประโยชน์ส่วนร่วมตลอดจน
เผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากร  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกรับทราบ 
  ข้อ  7  ก าหนดให้บุคลากรทุกคนมีหน้าที่สอดส่อง  และร่วมกันป้องกันการรับ  การให้สินบน  
หรือผลประโยชน์อื่น  ๆ  รวมถึง  การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  โดยไม่ละเลย  เพิกเฉย  ต่อการกระท า
ที่เข้าข่ายดังกล่าว 
  ข้อ  8  ด าเนินการลงโทษทางวินัย  ทางปกครอง  และทางกฎหมาย  ตามความเหมาะสมต่อ
ผู้บริหารหรือบุคลากรที่ถูกตัดสินว่าได้กระท าผิดทุจริตอย่างเด็ดขาด 

       

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  14   เดอืน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 

 

                                                             (ลงชื่อ)   
                     ( นายไพบูลย์  ค าศรี) 

                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 



 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
เรื่อง   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
************************ 

 

  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย   เป็นไปตามเจตจ านงสุจริตตาม
แนวนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้เปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงานในทุกระดับ ดังนี้ 
  1.ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  ประกาศเจตจ านงในการบริหารองค์กร
อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรผู้รับบริการ   
ผู้มีส่วนได้เสียและบุคลภายนอกทราบ  
  2.ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในระดับต่าง ๆให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตน            
เป็นแบบอย่างที่ดี  การควบคุม ก ากับ ติดตาม สนับสนุนและขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  รวมถึงการสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  3.ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ  ให้ครอบคลุมถึงการสอดส่อง  และร่วมกัน
ป้องกันการกระท าท่ีเข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  โดยไม่ละเลยเพิกเฉย
ต่อการกระท าที่เข้าข่ายดังกล่าว  ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ 
  4.ก าหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับ  ให้ครอบคลุมถึง 
  4.1 การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเอง  หรือผู้อ่ืน 
  4.2 การไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์ใด ๆให้แก่
ตนเองหรือผู้อื่น 
  4.3 การไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด
ในการปฏิบัติงาน หรือเก่ียวข้องกับงานของหน่วยงาน 
  4.4 การไม่น าข้อมูลความลับของหน่วยงาน  ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ประโยชน์ของพวก
พ้องและครอบครัว 
  4.5 ไม่น าเงิน บุคลากร และทรัพย์สินใด ๆ ของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 
  4.6 การไม่ใช้เวลางานในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
  4.7 การไม่รับงานและปฏิบัติงานภายนอก  ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวร  เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นการเฉพาะจากผู้บริหาร 
  4.8 การไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัว  มาประกอบการใช้ดุลพินิจในการให้การพิจารณาตัดสิน/
อนุมัติโครงการ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นเหตุในการเลือกปฏิบัติ 
  5.ก าหนดให้งานทรัพยากรบุคคลจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร  เพ่ือหลีกเลี่ยง
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  โดยพิจารณาถึงนโยบายความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้อง 
  6.ก าหนดให้งานกฎหมายและคดี  และคณะกรรมการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองน้อย  จัดอบรมและสร้างช่องทางการรับรู้แก่บุคลากร  เพ่ือสร้างความตระหนัก และความรับรู้  ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
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  7.ก าหนดให้งานกฎหมายและคดี  จัดท าคู่มือและแนวทางปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงและป้องกัน
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในส่วนของพันธะกิจ และระบบ
ที่รับผิดชอบ  โดยพิจารณาถึงนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย และ
ระเบียบ กฎหมาย ขอ้บังคับท่ีเกี่ยวข้อง  ตลอดจนสื่อสารให้บุคลากรที่เก่ียวข้องรับทราบ  และน าไปปฏิบัติ 
  8.ก าหนดให้การรับบริจาคต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา  และหัวหน้าหน่วยงานและ
กระท าการอย่างโปร่งใส  โดยมีวัตถุประสงค์ในการบริจาคท่ีชัดเจน  และจะต้องไม่เป็นการบริจาคที่ 
  9.ก าหนดให้มีช่องทางเพ่ือให้บุคคล  หรือหน่วยงานภายนอก  สามารถแจ้งข้อมูลลับแก่ผู้บริหาร 
เกี่ยวกับการกระท าที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  10.ก าหนดให้มีกระบวนการให้ความเป็นธรรม  และปกป้องผู้บริหารและบุคลากรที่รายงานให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  11.ก าหนดให้มีการด าเนินการทางวินัย  ทางปกครอง และทางกฎหมาย  ตามความเหมาะสมต่อ
ผู้บริหารและบุคลากรซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ทั้งในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุน  หรือมีการรับรองข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นเท็จ 
รวมถึงการเพิกเฉยต่อการกระท าผิด 
  12.ให้การสนับสนุน ยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่ผู้บริหารและบุคลากรที่มีความซื่อตรง ซื่อสัตย์  
สุจริต มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตและการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  13.ก าหนดให้งานตรวจสอบภายใน  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกระบวนการตรวจสอบและ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 
    

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ ณ วันที่  14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

     (ลงชื่อ)       
       (นายไพบูลย์    ค าศรี) 
                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 
มาตรการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

********************** 
 

  ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็น
รูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงเก่ียว  
เนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  อันเป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและ
ภาพลักษณ์ขององค์กร  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย   ได้ตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้
โปร่งใส  ยึดมั่นในคุณธรรมปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ  จึงได้จัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน  เพื่อ
เป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน  และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัด ดังนี้ 
  1.แนวปฏิบัติของหน่วยงาน 
  1.1 มีการจัดท าประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  และให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวโดยเคร่งครัด 
  1.2 มีกลไกการส่งเสริมการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
  2.ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
  2.1 ให้มีการจัดท าประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว 
  2.2 มีการจัดท าคู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)ของหน่วยงาน 
  2.3 มีการด าเนินงานหรือจัดกิจกรรมที่สร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่  เพื่อส่งเสริมความ
เข้าใจเกีย่วกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงานที่ไม่ขัดต่อประโยชน์ส่วนรวม 
  2.4 ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงมาตรการ  และกระบวนการจัดการ  การ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตาม 
  2.5 มีการจัดการและลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้กระท าความผิดให้เป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรฐาน
ขององค์กร 
  3.ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
  มอบหมายให้  นายสุรพงษ์   อุทัย  ต าแหน่ง  นิติกรช านาญการ  มีหน้าที่ในการจัดท าประกาศ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม  และเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการควบคุมดูแลการด าเนิน
ของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมนี้ 
 

            
        (นายไพบูลย์    ค าศรี) 
                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
เรื่อง    หลักเกณฑ์  มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน  กรณีเกิดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
……………………………………. 

  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองน้อย  มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส  ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เพ่ือท าหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  เพ่ือให้การด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  จึงก าหนดหลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ ยวกับการ
จัดการข้อร้องเรียน  กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย   
ดังนี้ 
  ข้อ  1  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  เรื่อง  หลักเกณฑ์
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน  กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย” 
  ข้อ  2  บทนิยาม 
   “เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างใน
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
   “ทุจริต”  หมายความว่า  การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น 
   “ประพฤติมิชอบ”  หมายความว่า  การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการการปฏิบัติการ
อย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่  หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
ค าสั่ง  อย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ  การเก็บรักษาหรือการใช้เงิน  หรือทรัพย์สินของส่วน
ราชการ  ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม  และให้หมายความรวมถึงการ
ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
   “ข้อร้องเรียน”  หมายถึง  ข้อร้องเรียนเรื่องทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด  และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
รับผิดชอบต่อประชาชน  ไม่มีคุณธรรม  จริยธรรม  ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิ บาล
ตามท่ีมีกฎหมาย  ระเบียบ  แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 
   “การตอบสนอง”  หมายถึง  การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การตรวจสอบและ
น าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง  แจ้งตักเตือน  ด าเนินคดี  หรืออ่ืน  ๆ  ตามระเบียบ       
ข้อกฎหมายพร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลาสิบห้าวันทั้งนี้  
กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมลติดต่อของผู้ร้องเรียนจะ
พิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง  แจ้งตักเตือนด าเนินคดี
หรืออ่ืน  ๆ  ตามระเบียบข้อกฎหมาย 
 
 



  ข้อ  3  หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
  3.1  หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
  3.1.1  เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน  หรือเสียหาย          
อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
   (1)  กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
   (2)  กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
   (3)  ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
   (4)  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
   (5)  กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่  หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
  3.1.2  เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล  มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่
บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง  ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
  3.2  ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุขภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
  3.2.1  ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
  3.2.2  ชื่อหน่วยงาน  หรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
  3.2.3  การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์   
ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว  (หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน            
เพ่ือด าเนินการสืบสวน  สอบสวน) 
  3.2.4  ค าขอของผู้ร้องเรียน 
  3.2.5  ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
  3.2.6  ระบุวัน  เดือน  ปี 
  3.2.7  ระบุพยานเอกสาร  พยานวัตถุ  พยานบุคคล  (ถ้ามี) 
   3.3  กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์  จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน
กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง  ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
   3.4  เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
   3.4.1  ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
   3.4.2  ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน  หรือหลักฐานที่เพียงพอ 
   3.4.3  ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ  3.2 
   3.5  ช่องทางการร้องเรียน  ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง  ดังนี้ 
   3.5.1  ส่งข้อร้องเรียน  หรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  
เลขที่  155  หมู่ที่  1  ต าบลเมืองน้อย  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
   3.5.2  ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ส านักงานที่  www.muangnoi.go.th  Zศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) 
   3.5.3  ร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมต าบลเมืองน้อย 
   3.5.4  ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์ 
    -หนังสือร้องเรียน  (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
   -บัตรสนเท่ห์  (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
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  3.5.5  ร้องเรียนทางโทรศัพท์/ศูนย์ด ารงธรรมต าบลเมืองน้อย  045  812004 
  3.5.6  ร้องเรียนทางเฟชบุ๊ค  “อบต.เมืองน้อย  อ.กันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ 
    

  จึงประกาศมาเพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน 
    

   ประกาศ  ณ  วันที่  14  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564 
 
 

 
      (ลงชื่อ) 

                       (นายไพบูลย์  ค าศรี) 
                                                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

แนวทางทางปฏิบัติการจัดการ 

เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต

และประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

 

 

 

 

 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 

อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

 



 

 

ค าน า 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  มีบทบาทหน้าที่หลักในการก าหนดทิศทาง  วางกรอบการด าเนินงาน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เพ่ือใช้เป็นเครื่องส าคัญ  ในการสร้าง
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น  การส่งเสริมและคุ้มครอง
จริยธรรมทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนาน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/
โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  คือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  นอกจากนี้ยังมี
หน้าที่ส าคัญในการประสาน  ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  5  ช่องทาง  ประกอบด้วย  1)  ตู้
ไปรษณีย์  155  ม.1  ต.เมืองน้อย  อ.กันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ  33130  2)  เว็บไซต์  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  
ร้องทุกข์  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  www.muangnoi.go.th  3)  เฟชบุ๊ค  อบต.เมืองน้อย               
อ.กันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ  4.  ทางโทรศัพท์  045  812004 5)  ร้องเรียนด้วยตนเอง  ในปีงบประมาณ  
2563  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  ได้ทบทวนแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส   
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือเป็นวิธีปฏิบัติงานสอดรับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ของ
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จะเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงาน  และบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานที่จะน าไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ   
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บทที่  1 

บทน า 
1.  หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  มีบทบาทหน้าที่หลักในการก าหนดทิศทาง  วางกรอบการด าเนินงาน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  การส่งเสริม  และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ  
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
สร้าง  การมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม  การทุจริตคอร์รัปชั่น  การส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยทุกระดับ  ก าหนดมาตรการปลูกจิตส านึก  ป้องกัน
ปราบปราม  และสร้างเครือข่าย  ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมุ่งเน้นป้องกันการทุจริต  โดยร่วม
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา  น ากลยุทธ์การป้องกัน  การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน
โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  คือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ประชาชนได้รับ
บริการที่ดี  มีความพึงพอใจ  เชื่อมั่น  และศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน  น าไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์
ของประเทศไทย 
 นอกจากนี้  ยังมีหน้าที่ส าคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน  ประสาน   ติดตาม  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ  จากช่องทางการร้องเรียน  ของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต  5  ช่องทาง  ประกอบด้วย  1)  ตู้ไปรษณีย์  155  ม.1  ต.เมืองน้อย  อ.กันทรารมย์            
จ.ศรีสะเกษ  33130  2)  เว็บไซต์  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  
www.muangnoi.go.th  3)  เฟชบุ๊ค  อบต.เมืองน้อย  อ.กันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ  4.  ทางโทรศัพท์  045  
812004 5)  ร้องเรียนด้วยตนเอง  ในส่วนการปฏิบัติงานนั้น  ด าเนินการตามกระบวนการวนการวนงานจัดการ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ.  2446  มาตรา  38  ก าหนดว่า  “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน  
หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น  ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่
จะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายใน  15  วัน  หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดบนพ้ืนฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล 
 ซึ่งอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตการปฏิบัติหรือการละเว้น  การปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบ  ของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการจึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบล       
เมืองน้อย  จ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน  นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับ
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลเมืองน้อย  เพ่ือให้แนวทางการด าเนินงานเป็นไป   
ในทิศทางเดียวกัน  เกิดเป็นรูปธรรม  มีมาตรฐาน  และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถแก้ไขปัญหา    
ของประชาชน  สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น  ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญภายใต้      
การอภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์  คือการป้องกัน  ส่งเสริม  การรักษา  และการฟ้ืนฟูบนพ้ืนฐาน
ของหลักธรรมาภิบาลของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง  หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทาง  การ
ด าเนินงานให้เกิดรูปธรรม  ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน  กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ  ได้อย่างประสิทธิภาพ 
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 2)  เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต  และประพฤติมิชอบใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน  ที่สอดคล้องกับข้อก าหนด  ระเบียบ  หลักเกณฑ์  และกฎหมาย  ที่เกี่ยวข้อง  
กับการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
 3)  เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน  ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติใหม่
พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ  รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก  หรือผู้ให้บริการให้สามารถ
เข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่  รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 
 4)  เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

3.  บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการเสริมสร้างความเข็มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย
และมาตรการต่าง  ๆ  ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร  รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น 
 1)  เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการรวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติ  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วน
ราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และนโยบายของรัฐบาลที่
เกี่ยวข้อง 
 2)  ประสาน  เร่งรัดและก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
 3)  ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตการปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  ของ
เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ 
 4)  คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 5)  ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการคุ้มครอง
จริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6)  ติดตาม  ประเมินผล  และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
การคุ้มครองจริยธรรม  เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 7)  ปฏิบัติงาน  สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

4.  การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 1)  ตู้ไปรษณีย์  155   ม.1  ต.เมืองน้อย  อ.กันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ  33130 
  -หนังสือร้องเรียน  (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
  -บัตรสนเท่ห์  (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน 
 2)  เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  www.muangnoi.go.th 
 3)  ร้องเรียนทางโทรศัพท์/ศูนย์ด ารงธรรมต าบลเมืองน้อย  045  812004 
 4)  เฟชบุ๊ค  อบต.เมืองน้อย  อ.กันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ 
 5)  ร้องเรียนด้วยตนเอง 
 

5.  หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 1)  ชื่อที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
 2)  วัน  เดือน  ปี  ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
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 3)  ข้อเท็จจริง  หรือพฤติการณ์ของเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแสปรากฏอย่างชัดเจนว่ามูลข้อเท็จจริง  
หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน  จัดแจ้งเพียงพอที่สามารถด าเนินการ
สืบสวนสอบสวนได้ 
 4)  ระบุพยาน  เอกสาร  พยานวัตถุ  และพยานบุคคล  (ถ้ามี) 
  -ใช้ถ้อยค าสุภาพหรือข้อความสุขภาพ 
 

6.  แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ้นสุดการด าเนินการ 

รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

1.  ร้องเรียนด้วยตนเอง 

2.  ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์  องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  
(www.muangnoi.go.th 

3.  ร้องเรียนทางโทรศัพท์/ศูนย์ด ารง
ธรรม  045  812004 

4.  ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์   

5.  ร้องเรียนทางเฟชบุ๊ค  อบต.เมืองน้อย  
อ.กันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ 

รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต 

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย     

(15  วัน) 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ 

ไม่ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ 

ไม่ยุติ ยุติ 
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7.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1)  เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  รับเรื่องร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จากช่องทางการร้องเรียน  5  ช่องทาง 
 2)  เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  คัดแยกหนังสือวิเคราะห์เนื้อหา  ของเรื่อง  ร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3)  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือถึง  ผู้บังคับบัญชาเหนือ
ขึ้นไป  ทราบและพิจารณา 
 4)  เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ/ตอบข้อซักถาม  
ชี้แจงข้อเท็จจริง 
 5)  เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบเบื้องต้นภายใน  15  วัน 
 6)  เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 7)  เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ  เพ่ือการประมวลผลและ
สรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 
 8)  เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  จัดเก็บเรื่อง 
 

8.  การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้ามายัง
หน่วยงานจากช่องทาง  ๆ  โดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก าหนด  ดังนี้ 
 

ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบ
ช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรับข้อ
ร้องเรียน  เพื่อประสาน

หาทางแก้ไข 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน  15  วันท าการ  
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทุกวัน ภายใน  15  วันท าการ  
ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์ ทุกวัน ภายใน  15  วันท าการ  
ร้องเรียนทาง  facebook.com ทุกวัน ภายใน  15  วันท าการ  
ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ทุกวัน ภายใน  15  วันท าการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวอย่างแบบค าร้องเรียน/ร้องทุกข์  (ด้วยตนเอง)  (แบบค าร้อง1) 
 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
   155  หมู่  1  ต าบลเมืองน้อย   
  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  

33130 
 

   วันที่.................เดือน.......................................พ.ศ. ................ 
 

เรื่อง   ............................................................................................... ............................. 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
 

  ข้าพเจ้า...........................................................................อายุ..................ปี  อยู่บ้านเลขท่ี.. ............. 
ต าบล...............................  อ าเภอ..............................  จังหวัด  .............................  โทรศัพท์...................................  
อาชีพ.....................................................................................ต าแหน่ง............................ ............................................. 
เลขที่บัตรประชาชน......................................................................ออกโดย................................ .................................. 
วันออกบัตร.........................................................บัตรหมดอายุ........................................มคีวามประสงค์ขอร้อง
เรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  พิจารณาด าเนินการ
ตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
 

  ทั้งนี้  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต  ตามข้างต้นเป็นจริง
ทุกประการ   โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์  (ถ้ามี)  ได้แก่ 
  1)........................................................................................ ...จ านวน..................................ชุด 
  2)...........................................................................................จ านวน........................... .......ชุด 
  3).................................................................... .......................จ านวน..................................ชุด 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 

           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
(ลงชื่อ) 
            (นายไพบูลย์  ค าศรี) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 

 



การประชุมคณะกรรมการก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 

วันท่ี  2  ตุลาคม  2563 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 

 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมาน  สืบเสน ประธานกรรมการ สมาน  สืบเสน  
2 พ.จ.ต.ประทวน  วราพุฒ กรรมการ ประทวน  วราพุฒ  
3 นางพัชราวดี  ปักโคทะกัง กรรมการ พัชราวดี  ปักโคทะกัง  
4 นางสาวจิรพรรณ  บุษบงก์ กรรมการ จิรพรรณ  บุษบงก์  
5 นายอภิชาติ  บัวแก้ว กรรมการ อภิชาต  บัวแก้ว  
6 นายโยธิน  บัวทอง กรรมการ โยธิน  บัวทอง  
7 นายวัชรินทร์  บุญเริ่ม กรรมการ/เลขานุการ วัชรินทร์  บุญเริ่ม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 

วันท่ี  2  ตุลาคม  2563 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 

 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายไพบูลย์  ค าศรี นายก  อบต. ไพบูลย์  ค าศรี  
2 นายไพรัช  เหมือนมาตย์ รอง  นายก  อบต. ไพรัช  เหมือนมาตย์  
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกการประชุมคณะกรรมการก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 

วันท่ี  2  ตุลาคม  2563 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 

 
 
เริ่มประชุมเวลา   09.30  น 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
    -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
    -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
นายสมาน  สืบเสน  -ตามท่ีได้แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและ 
ประธานกรรมการ  ป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย   
    ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  ที่  405/2563  ลงวันที่  

1  ตุลาคม  2563  โดยมีหนา้ที่ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 
และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง 
น้อย  เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่บุลการภายในหน่วยงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  ดังนั้น  จึงได้เชิญคณะกรรมการ 
ทุกท่านได้มาร่วมกันก าหนดมาตรการดังกล่าวต่อไป  ขอให้ฝ่ายเลขานุการ 
ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวต่อไป 

นายวัชรินทร์  บุญเริ่ม  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน 
กรรมการ/เลขานุการ  ต าบลเมืองน้อย  ในปีงบประมาณ  2563  ได้รับคะแนนการประเมินร้อย   
    61.48  อยู่ในระดับ  D  ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ซ่ึงเกณฑ์
ก าหนด 
    ส าหรับตัวช้ีวัดต้องได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ  85  ขึ้นไป  (ระดับ  A)  
ดังนั้น 
    ในปีงบประมาณ  2564  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  ควรจะ
น า 
    ข้อบกพร่องของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ  

2563  มาวิเคราะห์เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินงาน
ต่อไป  

ซึ่งจะได้ชี้แจงเป็นรายตัวชี้วัด  รายละเอียดดังนี้ 
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กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  (ITA)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

 
1.  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  (ITA)  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2564  ประกอบด้วย  10  ตัวชีว้ัด  โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  3  เครื่องมือ  
โดยสรุปดังนี้ 

เครื่องในการประเมิน ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
แบบวัดการรับรู้  ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน  (IIT) 

ตัวชี้วัดที่  1  การปฏิบัติหน้าที ่ ร้อยละ  30 
ตัวชี้วัดที่  2  การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่  3  การใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดที่  4  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดที่  5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

แบบวัดการรับรู้  ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก  (EIT) 

ตัวชี้วัดที่  6  คุณภาพการด าเนินงาน ร้อยละ  30 
ตัวชี้วัดที่  7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดที่  8  การปรับปรุงระบบการท างาน 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล  
สาธารณะ  (OIT) 

ตัวชี้วัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ  40 
ตัวชี้วัดที่  10  การป้องกันการทุจริต 

 
2.  ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน  ITA  ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับ
ผลการประเมิน  โดยจ าแนกออกเป็น  7  ระดับ  ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 
95.00  -  100 AA 
85.00  -  94.99 A 
75.00  -  84.99 B 
65.00  -  74.99 C 
55.00  -  64.99 D 
50.00  -  54.99 E 
0  - 49.99 F 
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ผลการประเมินภาพรวม  ITA  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563   

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองนอ้ย  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal  Integrity  and  Transparency  Assessment  :  IIT 

ตัวช้ีวัด ผลคะแนน 
1.  การปฏิบัติหน้าที่ 97.56 
2.  การใช้งบประมาณ 86.78 
3.  การใช้อ านาจ 94.74 
4.  การใช้ทรัพย์สินของราชการ 86.99 
5.  การแก้ไขปัญหาการทุจริต 98.68 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External  Integrity  and  Transparency  Assessment  :  EITX 

6.  คุณภาพการด าเนินงาน 92.39 
7.  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 74.45 
8.  การปรับปรุงการท างาน 73.10 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open  Data  Integrity  and  Transparency  Assessment  :  OIT) 

9.  การเปิดเผยข้อมูล 41.77 
10.  การป้องกันการทุจริต 6.25 

คะแนนเฉลี่ย 61.48 
 
นายสมาน  สืบเสน  ขอให้คณะกรรมการได้ร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมินในปีงบประมาณ   
ประธานกรรมการฯ  2563   
 
ที่ประชุม   คณะกรรมการได้ร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ 
    โปร่งใส  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  รายละเอียดดังนี้   
    1.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ.  2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  ในภาพรวม   
มีคะแนน  61.48  จัดอยู่ในระดับ  D 
2.  ผลการประเมินแบ่งตามตัวช้ีวัด  พบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูง 
 ที่สุด     

                                                ตัวชี้วัดที่  5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต  มีระดับคะแนน  98.68  ส่วน 
                                          ตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด  คือ  ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการ 
      ทุจริตมีระดับคะแนน  6.25 



-4- 
 

ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ของผู้มี 
 ส่วนได้ส่วนเสียภายใน  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
ข้อบกพร่อง 
1.  แผนผังแสดงขั้นตอน/ระยะเวลาการให้บริหารประชาชนและการ 
ก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละงานบริการไม่เป็นปัจจุบัน 
2.  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ  ภายในหน่วยงานไม่ 
ครบทุกกระบวนงานท าให้เจ้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจส าหรับข้อมูล 
ข่าวสารต่าง  ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

    3.  เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานขาดความสนใจและการเอาใจใส่ในการตอบ 
    แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 

การพัฒนาหรือการแก้ไข 
    1.  ก าชับให้แต่ละงานบริการด าเนินการจัดท าแผนผังแสดงขั้นตอน/ 

ระยะเวลาการให้บริการประชาชนและการก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
ของแต่ละงานบริการให้เป็นปัจจุบัน 

    2.  ก าชับให้แต่ละงานบริการด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
    ข่าวสารต่าง  ๆ  แก่บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงาน 
    3.  สร้างแรงจูงในให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้ความสนใจและรู้จักการ 
    เอาใจใส่ในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 

ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ของผู้มี 
 ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (EIT)  ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.  2563 

    ข้อบกพร่อง 
    1.  ขั้นตอนการให้บริการมีหลายขั้นตอนท าให้การบริการงานล่าช้า 
    2.  การให้บริการในแต่ละงานบริการไม่สามารถอ านวยความสะดวกและ 
    เป็นที่พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการได้เท่าที่ควร 

   3.  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ  ไม่ครบทุก 
   กระบวนงานท าให้ประชาชนผู้รับบริการขาดความรู้ความเข้าใจในการรับรู้ 

ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง 
การพัฒนาหรือการแก้ไข 
1.  ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการของแต่ละงานให้ลดลงและรวดเร็วในการ 
ให้บริการ 
2.  ปรับปรุง  พัฒนา  และอ านวยความสะดวกในการบริการประชาชน 
ผู้รับบริการทุกขั้นตอนของงานบริการให้ประชาชนเกิดความพึงใจสูง 
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3.  ก าชับให้แต่ละงานบริการด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารต่าง  ๆ  ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 

 
ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการเปิดเผย 
ข้อมูลสาธารณะ  (OIT)  ประจ าปีงบประมาณ  พงศ.  2563 

ข้อบกพร่อง 
1.  เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบแต่ละงานไม่ได้น าข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
2.  เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใส 
3.  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานยังไม่ 
ครอบคุลม  ครบถ้วนทุกประเด็นของแต่ละงาน 

   การพัฒนาหรือการแก้ไข 
1.  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละงานด าเนินการเผยแพร่ข้อมูล 
งานบริการต่าง  ๆ  บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2.  จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการ 
จัดเตรียมข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
3.  ด าเนินการก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
หน่วยงานให้ครอบคลุม  ครบถ้วน  ทุกประเด็นของแต่ละงาน 

 
แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ไปสู่การ 
ปฏิบัติ 
1.  แต่งตั้งคณะท างานก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงาน 
2.  มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลในการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
3.  ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างนายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบลกับพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
4.  ติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละงานที่รับผิดชอบเป็นประจ าทุก 
เดือน 
5.  เผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านช่องทางต่าง  ๆ  ได้แก่  ปิดประกาศ   
หอกระจายข่าวหมู่บ้านและทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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นายวัชรินทร์  บุญเริ่ม  เพ่ือเป็นการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
กรรมการ/เลขานุการ  ในปีงบประมาณ  2564  จึงเห็นควรก าหนดมาตรการความโปร่งใสและ 
    ป้องกันการทุกจริตในหน่วยงานซึ่งก็เป็นหนึ่งในหัวข้อตัวชี้วัดการประเมิน 
    ดังกล่าว  ดังนั้น  จึงได้จัดท าร่างมาตรการต่าง  ๆ  มาเพ่ือให้คณะกรรมการ 
    ได้ร่วมกันพิจารณา จ านวน  7  มาตรการ  ดังต่อไปนี้ 

1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลตลอดจนบริการของ 
หน่วยงาน  
1.1) ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน  
- ประวัติความเป็นมา  
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
- โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร  
-อ านาจหน้าที่  
- ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน  
- ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ  
- แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
- ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร  
และแผนที่ตั้ง  
- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail Address) ของส านักงาน  
1.2) ข้อมูลผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  
- รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล และต าแหน่ง  
- วิสัยทัศน์ นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่น  
1.3) ข่าวประชาสัมพันธ์  
- ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป  
- ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน การจัดซื้อ 
จัดจ้าง การฝึกอบรม เป็นต้น 
1.4) เว็บลิงค์  
- ส่วนงานภายใน  
- หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องโดยตรง  
- เว็บไซต์อ่ืนๆ ที่น่าสนใจ  
1.5) กฎระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน  
- กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีการ กฎกระทรวง ประกาศ 
 ระเบียบต่างๆท่ีเกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงาน ของท้องถิ่น  
1.6) ข้อมูลการให้บริการ  
- แสดงข้อมูลการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน พร้อมทั้งอธิบาย 
ขั้นตอนการบริการต่างๆแก่ ประชาชน  
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ส่วนที่ 2 การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้บริการ  
2.1) ถาม-ตอบ (Q & A)  
- ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูล หรือข้อสงสัยมายังหน่วยงาน  
2.2) ช่องทางการติดต่อการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ 
- ช่องทางแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เช่น e-mail, Web board,  
Blog เป็นต้น  
- ช่องทางการร้องเรียน และการติดตามสถานะเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้ ได้
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวลง
เว็บไซต์ โดยข้อมูล ดังกล่าวต้องเป็นความจริงและได้รับอนุญาตจาก
ผู้บริหาร ก่อน จึงจะน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน 

นายสมาน  สืบเสน  ขอให้คณะกรรมการเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาเก่ียวกับมาตรการเผยแพร่ 
ประธานกรรมการฯ  ข้อมูลสู่สาธารณะ 
ที่ประชุม   มีมติให้ความเห็นชอบ 
 
นายวัชรินทร์  บุญเริ่ม  2.  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
กรรมการ/เลขานุการ 1.  วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานในรอบ

ปีที่ผ่านมาในประเด็นความสอดคล้องกับภารกิจหรือยุทธศาสตร์  รวมถึง
ความเกี่ยวข้องของประชาชน  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่องทางที่หลากหลาย  เช่น  ปิด
ประกาศ  เว็บไซต์  สื่อสังคมออนไลน์  วารสาร  จดหมายข่าว  เป็นต้น 
3.  รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูล  ข้อเท็จจริง  และความคิดเห็นประกอบการตัดสินใน 
4.  เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน  ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการเข้าร่วมในการจัดแผนพัฒนา  การ
วางแผนงาน  หรือการด าเนินงาน 

 
นายสมาน  สืบเสน  ขอให้คณะกรรมการเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาเก่ียวกับมาตรการให้ผู้มี 
ประธานกรรมการฯ  ส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการด าเนินงาน 
ที่ประชุม   มีมติให้ความเห็นชอบ 
 
นายวัชรินทร์  บุญเริ่ม  3.  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
กรรมการ/เลขานุการ ข้อ 1. ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่  เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560   
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ข้อ  2. ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่  เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการ
บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  โดยด าเนินการใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Government  Procurement  
e-GP)  วิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดแต่ละขั้นตอน  ดังนี้ 

    (1)  จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
    (2)  ท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
    (3)  ด าเนินการสรรหา 
    (4)  ขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
    (5)  การท าสัญญา 
    (6)  การบริหารสัญญา 
    (7)  การควบคุมและการจ าหน่าย 

ข้อ  3  ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบก ากับติดตามควบคุมดูแลการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยกรณีปล่อยปละละเลยให้ถือเป็นความผิด
ทางวินัย 
ข้อ  4  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้าไปมี
ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองน้อย 
ข้อ  5  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ยอม
ให้ผู้อื่นอาศัยหน้าที่ของตนหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
 

นายสมาน  สืบเสน  ขอให้คณะกรรมการเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาเก่ียวกับมาตรการส่งเสริม 
ประธานกรรมการฯ  ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่ประชุม   มีมติให้ความเห็นชอบ 
 
นายวัชรินทร์  บุญเริ่ม  4.  หลักเกณฑ์  มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อ 
กรรมการ/เลขานุการ  ร้องเรียนกรณี  เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การ 
    บริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 

ข้อ  1  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  
เรื่อง  หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียน  กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย” 
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    ข้อ  2  บทนิยาม 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงานส่วนต าบล  และ
พนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
“ทุจริต”  หมายความว่า  การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
“ประพฤติมิชอบ”  หมายความว่า  การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการ
การปฏิบัติการอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่  หรือใช้อ านาจในต าแหน่ง
หรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  อย่างใด
อย่างหนึ่ง  ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ  การเก็บรักษาหรือการใช้เงิน  
หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ  ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้น
เป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม  และให้หมายความรวมถึงการประมาท
เลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
“ข้อร้องเรียน”  หมายถึง  ข้อร้องเรียนเรื่องทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด  และข้อกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อ
ประชาชน  ไม่มีคุณธรรม  จริยธรรม  ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาลตามที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  แบบแผนของทาง
ราชการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 
“การตอบสนอง”  หมายถึง  การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การ
ตรวจสอบและน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง  แจ้ง
ตักเตือน  ด าเนินคดี  หรืออ่ืน  ๆ  ตามระเบียบ       ข้อกฎหมายพร้อมกับ
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลา
สิบห้าวันทั้งนี้  กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลข
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมลติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการ
ตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวน
ข้อเท็จจริง  แจ้งตักเตือนด าเนินคดีหรืออ่ืน  ๆ  ตามระเบียบข้อกฎหมาย 

 

    ข้อ  3  หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
    3.1  หลักเกณฑ์การร้องเรียน 

3.1.1  เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน  
หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
น้อย  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

    (1)  กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
    (2)  กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
    (3)  ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
    (4)  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
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    (5)  กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่  หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตาม 
    กฎหมาย 

3.1.2  เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล  มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่
สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง  
ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 

    3.2  ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุขภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
    3.2.1  ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
    3.2.2  ชื่อหน่วยงาน  หรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องที่เป็นเหตุแห่งการ 
    ร้องเรียน 
    3.2.3  การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  พร้อมทั้ง 

ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์   ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว  (หรือ
แจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน  เพ่ือด าเนินการ
สืบสวน  สอบสวน) 

     3.2.4  ค าขอของผู้ร้องเรียน 
     3.2.5  ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
     3.2.6  ระบุวัน  เดือน  ปี 
     3.2.7  ระบุพยานเอกสาร  พยานวัตถุ  พยานบุคคล  (ถ้ามี) 

3.3  กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์   จะรับพิจารณา
เฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง  ตลอดจนชี้พยาน
บุคคลแน่นอนเท่านั้น 

      3.4  เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
      3.4.1  ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
       3.4.2  ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน  หรือหลักฐานที่เพียงพอ 
      3.4.3  ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ  3.2 
      3.5  ช่องทางการร้องเรียน  ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่าน 
     ช่องทาง  ดังนี้ 
      3.5.1  ส่งข้อร้องเรียน  หรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่องค์การบริหาร 
     ส่วนต าบลเมืองน้อย  เลขท่ี  155  หมู่ที่  1  ต าบลเมืองน้อย  อ าเภอ 
    กันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
     3.5.2  ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ส านักงานที่  www.muangnoi.go.th   
    ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) 
     3.5.3  ร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมต าบลเมืองน้อย 
     3.5.4  ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์ 
     -หนังสือร้องเรียน  (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
    -บัตรสนเท่ห์  (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
 

http://www.muangnoi.go.th/
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    3.5.5  ร้องเรียนทางโทรศัพท์/ศูนย์ด ารงธรรมต าบลเมืองน้อย045   
    812004 
    3.5.6  ร้องเรียนทางเฟชบุ๊ค  “อบต.เมืองน้อย  อ.กันทรารมย์   

จ.ศรีสะเกษ 
    

นายสมาน  สืบเสน  ขอให้คณะกรรมการเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาเก่ียวกับหลักเกณฑ ์
ประธานกรรมการฯ  มาตรการ  และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณี   

เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
เมืองน้อย 

ที่ประชุม   มีมติให้ความเห็นชอบ 
 
นายวัชรินทร์  บุญเริ่ม  5.  มาตรการป้องกันการรับสินบน 
กรรมการ/เลขานุการ              ข้อ  1. ประกาศเจตจ านงในการบริหารงานอย่างชื่อสัตย์สุจริต   

โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี  โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ 
บุคลากร  ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทราบ   

    ข้อ  2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับให้ครอบคลุมถึงการ 
    ประพฤติตนเป็นอย่างที่ดี  มีการควบคุม  ก ากับ  ติดตาม  สนับสนุนและ 
    ขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อป้องกันการรับ  ให้สินบนหรือผลประโยชนอื่น 
    ใด  รวมถึงป้องกันการมีส่วนร่วมในการทุจริตทุกรูปแบบ 
    ข้อ  3  ก าหนดจรรยาบรรณ  บทบาทหน้าที่ของพนักงานทุกระดับให้ 
    ครอบคลุมถึง 
    -การงดรับ  ให้สินบน  หรือผลประโยชน์อื่นใดทุกรูแบบ  ทั้งทางตรงและ 
    ทางอ้อม 
    -การไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตทุกรูปแบบ 
    -การร่วมสอดส่องดูแลและรายงานการรับ  ให้สินบนหรือประโยชนอื่นใด  

 รวมถึงการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูแบบต่อผู้บังคับบัญชา 
-การให้ความร่วมมือ  ช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวน  สอบข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้อง 

    ข้อ  4  ส่งเสริมวัฒนธรรมต่อต้านการรับ  การให้สินบน  หรือประโยชน์อื่น 
    ใด  รวมถึงป้องกันการมีส่วนร่วม  ในการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูแบบ 

ข้อ  5  ก าหนดให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  จัดอบรมให้ความรู้และสร้างช่อง
ทางการรับรู้แก่บุคลากรเพ่ือเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริตและพฤติมิชอบ  การรับ  การให้สินบนหรือผลประโยชน์
อ่ืน  ๆ 
ข้อ  6  ก าหนดให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีทัศนคติ  ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง 
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ซื่อสัตย์สุจริต    และมุ่งผลประโยชน์ส่วนร่วมตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลให้
บุคลากร  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกรับทราบ 

    ข้อ  7  ก าหนดให้บุคลากรทุกคนมีหน้าที่สอดส่อง  และร่วมกันป้องกันการ 
    รับ  การให้สินบน  หรือผลประโยชน์อื่น  ๆ  รวมถึง  การทุจริตประพฤติมิ 
    ชอบทุกรูปแบบ  โดยไม่ละเลย  เพิกเฉย  ต่อการกระท าที่เข้าข่ายดังกล่าว 
    ข้อ  8  ด าเนินการลงโทษทางวินัย  ทางปกครอง  และทางกฎหมาย  ตาม 
    ความเหมาะสมต่อผู้บริหารหรือบุคลากรที่ถูกตัดสินว่าได้กระท าผิดทุจริต 
    อย่างเด็ดขาด 
นายสมาน  สืบเสน  ขอให้คณะกรรมการเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาเก่ียวกับมาตรการป้องกัน 
ประธานกรรมการฯ  การรับสินบน 
 
ที่ประชุม   มีมติให้ความเห็นชอบ 
 
นายวัชรินทร์  บุญเริ่ม  6.  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
กรรมการ/เลขานุการ              ผลประโยชน์ส่วนร่วม 

1.ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  ประกาศเจตจ านง
ในการบริหารองค์กรอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล  โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรผู้รับบริการ   ผู้มีส่วนได้
เสียและบุคลภายนอกทราบ  
2.ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในระดับต่าง ๆให้ครอบคลุมถึงการ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  การควบคุม ก ากับ ติดตาม สนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  รวมถึงการสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา 
3.ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ  ให้ครอบคลุมถึงการ
สอดส่อง  และร่วมกันป้องกันการกระท าที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  โดยไม่ละเลยเพิกเฉยต่อการ
กระท าที่เข้าข่ายดังกล่าว  ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ 
4.ก าหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับ  ให้ครอบคลุมถึง 

4.1 การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่
ตนเอง  หรือผู้อ่ืน 
 4.2 การไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเรียกรับ หรือ
ยอมรับผลประโยชน์ใด ๆให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
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4.3 การไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็น     
ตัวเงิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดในการปฏิบัติงาน หรือเกี่ยวข้องกับงานของ
หน่วยงาน 

4.4 การไม่น าข้อมูลความลับของหน่วยงาน  ไปแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว ประโยชน์ของพวกพ้องและครอบครัว 

4.5 ไม่น าเงิน บุคลากร และทรัพย์สินใด ๆ ของหน่วยงานไปใช้
เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 

     4.6 การไม่ใช้เวลางานในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
4.7 การไม่รับงานและปฏิบัติ งานภายนอก  ที่ ก่อให้ เกิด

ผลประโยชน์ขัดแย้งกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือ
ถาวร  เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นการเฉพาะจากผู้บริหาร 

4.8 การไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัว  มาประกอบการใช้ดุลพินิจใน
การให้การพิจารณาตัดสิน/อนุมัติโครงการ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรอืเป็นเหตุในการเลือกปฏิบัติ 
5.ก าหนดให้งานทรัพยากรบุคคลจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
บุคลากร  เพ่ือหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  โดยพิจารณาถึงนโยบายความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  และกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้อง 
6.ก าหนดให้งานกฎหมายและคดี  และคณะกรรมการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  จัดอบรมและสร้างช่องทางการรับรู้แก่
บุคลากร  เพ่ือสร้างความตระหนัก และความรับรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
7.ก าหนดให้งานกฎหมายและคดี  จัดท าคู่มือและแนวทางปฏิบัติในการ
หลีกเลี่ยงและป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในส่วนของพันธะกิจ และระบบที่
รับผิดชอบ  โดยพิจารณาถึงนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย และระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง  ตลอดจนสื่อสารให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบ  และน าไป
ปฏิบัติ 
8.ก าหนดให้การรับบริจาคต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา  และ
หัวหน้าหน่วยงานและกระท าการอย่างโปร่งใส  โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
บริจาคท่ีชัดเจน  และจะต้องไม่เป็นการบริจาคที่ 
9.ก าหนดให้มีช่องทางเพ่ือให้บุคคล  หรือหน่วยงานภายนอก  สามารถแจ้ง
ข้อมูลลับแก่ผู้บริหาร เกี่ยวกับการกระท าที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
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10.ก าหนดให้มีกระบวนการให้ความเป็นธรรม  และปกป้องผู้บริหารและ
บุคลากรที่รายงานให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
11.ก าหนดให้มีการด าเนินการทางวินัย  ทางปกครอง และทางกฎหมาย  
ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารและบุคลากรซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระท า
ความผิดที่ เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ทั้งในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุน  หรือมีการรับรอง
ข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นเท็จ รวมถึงการเพิกเฉยต่อการกระท าผิด 
12.ให้การสนับสนุน ยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่ผู้บริหารและบุคลากรที่มี
ความซื่อตรง ซื่อสัตย์ สุจริต มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตและการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
13.ก าหนดให้งานตรวจสอบภายใน  สนับสนุนและส่งเสริมให้มี
กระบวนการตรวจสอบและควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

นายสมาน  สืบเสน  ขอให้คณะกรรมการเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาเก่ียวกับมาตรการป้องกัน 
ประธานกรรมการฯ  การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม 
 
ที่ประชุม   มีมติให้ความเห็นชอบ 
 
นายวัชรินทร์  บุญเริ่ม  7.  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
กรรมการ/เลขานุการ   มาตรการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร 

1.  การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร  ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติให้
กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยอิสระ 

    2.  ขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารต้องประกอบด้วยเหตุผล  ดังนี้   
2.1  ขั้นตอนที่  1  ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  ซึ่งการวินิจฉัย

ข้อเท็จจริงนั้น  ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น  จากพยานหลักฐานที่มี
อยู่เพียงพอต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าได้เกิดข้ึนหรือไม่ 

2.2  ขั้นตอนที่  2  ข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบข้อเท็จจริง  
ตามข้อ  2.1  ที่เกี่ยวข้องและเป็นส าคัญ 

2.3  ขั้นตอนที่  3  ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน  ซึ่งผู้ได้ใช้ดุลย
พินิจจะต้องพิจารณาตัดสินใจว่ากฎหมายได้ก าหนดให้ใช้ดุลยพินิจได้เพียง
ประการเดียว  หรือหลายประการ  ซึ่งสามารถตัดสินใจใช้อ านาจหรือไม่ก็
ได้หือจะเลือกกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ตามกฎหมายก าหนด 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลยพินิจ 
1.  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ก ากับดูแล  และ
ติดตามการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้
เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  ค าสั่ ง  
หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ  เช่น  คู่มือการปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน  บนพ้ืนฐานความสุจริต  เป็นธรรม  
รับผิดชอบ  ถูกต้องชอบธรรม  ยอมรับนับถือ  สามารถตรวจสอบได้ในทุก
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.  ให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ  และจัด
ให้มีคู่มือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่แสดง
ถึงกระบวนการ  ขั้นตอน  ระยะเวลา  การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  เพ่ือ
เป็นกรอบการปฏิบัติงานอันจะน ามาสู่การลดการใช้ดุลยพินิจของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
3.  ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่เป็นไป
ตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  หลักเกณฑ์อ่ืนใด
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  หรือไม่เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงาน  ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  
เพ่ือให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการหาข้อเท็จจริง  วิเคราะห์  เสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกันต่อผู้บังคับบัญชา 

    มาตรการเสริมสร้างการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
1.  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน  ตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  
หลักเกณฑ์อ่ืนใด  ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองน้อย 
2.  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องตระหนักถึงความส าคัญและแนวทางใน
การด าเนินการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองน้อย  
3.  มีแนวทางติดตามทบทวนกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  
หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพ่ือน ามาปรับปรุงหลักเกณฑ์
แนวทางการปฏิบัติงาน  รวมทั้งให้มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบและ
ควบคุมการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นระบบและโปร่งใส 

นายสมาน  สืบเสน  ขอให้คณะกรรมการเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาเก่ียวกับมาตรการ
ประธานกรรมการฯ  ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
 
ที่ประชุม   มีมติให้ความเห็นชอบ 
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นายสมาน  สืบเสน  มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ  สรุปรวบรวมข้อมูลและจัดท าประกาศเสนอต่อ 
ประธานกรรมการฯ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ 

บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน  ๆ 
                ไม่มี 
 
ปิดประชุมเวลา   12.00  น. 
 
     
      (ลงชื่อ)   วัชรินทร์  บุญเริ่ม  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
              (นายวัชรินทร์  บุญเริ่ม) 
 
      (ลงชื่อ)     สมาน  สืบเสน    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                (นายสมาน  สืบเสน) 



 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย 
ที ่ 405/๒๕64 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริต 
.............................................................. 

  ตามมติคณะรัฐมนตรี  ในการประชุมเม่ือวันที่  23  มกราคม  2561  เห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกาดร าเนนิงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  ในปีงบประมาณ  พงศ.  2561  -  2564  โดยใช้หน่วทางและเครื่องมือการประเมินตามที่
ส านักงาน  ป.ป.ช.ก าหนด 
 

  เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริตภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดมาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  ดังต่อไปนี้ 
  1.  นายสมาน  สืบเสน  ต าแหน่ง  รองนายก  อบต. ประธานกรรมการ 
  2.  พ.จ.ต.ประทวน  วราพุฒ ต าแหน่ง  ปลัด  อบต.  กรรมการ 
  3.  นางพัชราวดี  ปักโคทะกัง ต าแหน่ง  รองปลัด  อบต.  กรรมการ 
  4.  นางสาวจิรพรรณ์  บุษบงก์ ต าแหน่ง  ผอ.กองคลัง  กรรมการ 
  5.  นายอภิชาต  บัวแก้ว  ต าแหน่ง  ผอ.กองช่าง  กรรมการ 
  6.  นายโยธิน  บัวทอง  ต าแหน่ง  ผอ.กองศึกษาฯ  กรรมการ 
  7.  นายวัชรินทร์  บุญเริ่ม  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ/เลขานุการ 
 

  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อไป 
     

  ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป   
 

สั่ง  ณ  วันที่  1 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2563 
 
 

(ลงชื่อ) 
            (นายไพบูลย์    ค าศรี) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 

 
 
 

 



    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย 
 

ที่    ศก  77401/......................... วันที่   1  ตุลำคม  2563             
 

เรื่อง     ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมควำมโปรงใสและป้องกันกำรทุจริต 
 

เรียน     นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย 
 

                เรื่องเดิม 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี  ในกำรประชุมเมื่อวันที่  23  มกรำคม  2561  เห็นชอบให้หน่วยงำน 

ภำครัฐทุกหน่วยงำนให้ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ  ในปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561  -  2564  โดยใช้แนวทำงและเครื่องมือกำรประเมินตำมที่
ส ำนักงำน  ป.ป.ช.ก ำหนด 
  ข้อเท็จจริง 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย  มีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรก ำหนดมำตรกำรส่งเสริม
ควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน  เพ่ือให้บุคลำกรภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย  
ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส  ตรวจสอบได้  โดยยึดหลักธรรมำภิบำล            
ซึ่งประกอบด้วยมำตรกำรต่ำง  ๆ  ดังต่อไปนี้ 
  1.  มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลสู่สำธำรณะ 
  2.  มำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน 
  3.  มำตรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  4.  มำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดกำรข้อร้องเรียนกรณีเกิดกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย 
  5.  มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน 
  6.  มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  7.  มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลยพินิจ 
  ข้อระเบียบและกฎหมาย 
  1.  ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ระยะที่  3  (พ.ศ.  2500 
-  2564) 
  2.  มติคณะรัฐมนตรี  ในกำรประชุม  เมื่อวันที่  23  มกรำคม  2561 
  3.  แนวทำงและเครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำน  ป.ป.ช. 
  ข้อเสนอแนะ 
  เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีและส่งเสริมควำมโปร่งใสและ
ป้องกันกำรทุจริตภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย  เห็นควรแต่งตั้งบุคคลที่มีรำยชื่อและต ำแหน่ง
ดังต่อไปนี้  เป็นคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย 
  1.  นำยสมำน  สืบเสน  รองนำยก  อบต.เมืองน้อย ประธำนกรรมกำร 
  2.  พ.จ.ต.ประทวน  วรำพุฒ ปลัด  อบต.เมืองน้อย  กรรมกำร 
  3.  นำงพัชรำวดี  ปักโคทะกัง รองปลัด  อบต.เมืองน้อย  กรรมกำร 
  4.  นำงสำวจิรพรรณ  บุษบงก์ ผอ.กองคลัง  อบต.เมืองน้อย กรรมกำร 
  5.  นำยอภิชำติ  บัวแก้ว  ผอ.กองช่ำง  อบต.เมืองน้อย กรรมกำร 



  6.  นำยโยธิน  บัวทอง  ผอ.กองศึกษำฯ  อบต.เมืองน้อย กรรมกำร 
  7.  นำยวัชรินทร์  บุญเริ่ม  หัวหน้ำส ำนักปลัด  อบต.เมืองน้อย กรรมกำร 
   

 จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 
     

(ลงชื่อ)           
                                 (นำยสุรพงษ์  อุทัย) 
                                            นิตชิ ำนำญกำร 
     (ลงชื่อ) 
      (นำยวัชรินทร์  บุญเริ่ม) 
                  หัวหน้ำส ำนักปลัด 
            
ควำมเห็นของปลัด 
............................................... 
............................................... 
     (ลงชื่อ)  พ.จ.ต. 
             (ประทวน  วรำพุฒ) 
ควำมเห็นของนำยก 
.............................................. 
..............................................     

     (ลงชื่อ)   
      (นำยไพบูลย์  ค ำศรี) 
     นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย 
 

 


