
ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชยั
เรือ่ง มาตรการ เพือ่พฒันาหนวยงานใหมีคณุธรรม  และความโปรงใส

ตามแนวทางการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดาํเนนิงานของหนวยงาน
*************************************

มติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2559 ใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน เขา
รวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
transparency Assessment : ITA) กําหนดใหผูบริหารของหนวยงาน  กําหนดนโยบาย มาตรการ
แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใส  ตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

เพ่ือใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  เปนไปดวยความมี
คุณธรรมโปรงใส  ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐจึงกําหนดมาตรการ ดังนี้

1. มาตรการดานความโปรงใส
1.1 เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจ

หลัก  ในแตละข้ันตอน  ดงันี้
1.1.1 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแผนงาน/โครงการ
1.1.2 จัดทําแผนงาน/โครงการ
1.1.3 ดําเนินการโครงการ

1.2 ใหดําเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางดวยความโปรงใส ดังนี้
1.2.1 ประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ภายในระยะเวลา 30

วันทําการหลังจากวันท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ
1.2.2 เผยแพรขอมูลอยางเปนระบบเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางเพ่ือให
สาธารณชนสามารถตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อจัดจางได  โดยมี

องคประกอบ  ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูซื้อซอง ผูยื่นซอง ผูไดรับ
คัดเลือก

1.2.3 กําหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวของระหวางเจาหนาท่ี
ท่ีเก่ียวของกับการจัดซื้อจัดจาง  และผูเสนองาน  เพ่ือปองกัน

ผลประโยชนทับซอน
1.3 การดําเนินงานเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการให

สาธารณชนรับทราบ  ผานเว็บไซตและสื่ออ่ืนๆ  ดังนี้

/1.3.1 ประกาศ...
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1.3.1 ประกาศเผยแพรการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการลวงหนาไมนอยกวา
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด

1.3.2 ประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการ
จัดซื้อจัดจางแตละโครงการ

1.3.3 ประกาศเผยแพรวิธีการคํานวณราคากลางแตละโครงการ
1.3.4 ประกาศเผยแพรรายชื่อผูท่ีมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือจางแต

ละโครงการ
1.3.5 ประกาศเผยแพรผลการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการ  พรอมระบุ

วิธีการจัดซื้อจัดจางและเหตุผลท่ีใชในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจาง
1.4 วิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง  ดังนี้

1.4.1 ใหมีการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559

1.4.2 นําผลการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 มาใชในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ.
2560

1.5 มีชองทางใหประชาชนถึงขอมูลของหนวยงาน  ดังนี้
1.5.1 มีหนวยประชาสัมพันธ  ณ  ท่ีทําการของหนวยงาน
1.5.2 มีขอมูลอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดทางเว็บไซตของ

หนวยงาน  หรือสื่ออ่ืนๆ
1.5.3 มีระบบการใหขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานผานหมายเลข

โทรศัพท  หรือระบบ Call Center
1.5.4 มีการเผยแพรขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานทางสื่อตางๆ

1.6 มีการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงาน  การใหบริหารของ
หนวยงาน  ดังนี้

1.6.1 มีการกําหนดชองทางการรองเรียนและข้ันตอน  กระบวนการ
จัดการเรื่องรองเรียน

1.6.2 มีการกําหนดหนวยงานหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
1.6.3 มีระบบการตอบสนอง  หรือรายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่อง

รองเรียนใหผูรองเรียนทราบ
1.6.4 มีรายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน  พรอมระบุปญหา

อุปสรรค  และแนวทางแกไข  และเผยแพรใหสาธารณชนรับทราบ
ผานเว็บไซตหรือสื่ออ่ืนๆ

2. มาตรการดานความพรอมรับผิด
2.1 ผูบริหาร  จะตองแสดงเจตจํานงท่ีจะมุงนําหนวยงานใหมีการดําเนินงาน

/ดานความซื้อ...
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ดานความชื่อสัตยสุจริต  และพรอมท่ีจะแสดงความรับผิดชอบ หากหนวยงานนั้นสงผลกระทบและเกิด
ความเสียหายตอสังคมโดยรวม

2.2 ผูบริหาร  จะตองสนับสนุนงบประมาณหรือการดําเนินการเพ่ือใหเกิดความโปรงใส
และซื่อสัตยสุจริตมากข้ึนในหนวยงาน

2.3 ผูบริหาร  ขาราชการ  พนักงาน จะตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเต็มใจ  เต็ม
ความสามารถมีความกระตือรือรน มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

2.4 ผูบริหาร  ขาราชการ  พนักงาน  จะตองใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หนาท่ีความรับผิดชอบมากกวาเรื่องสวนตัว

2.5 ผูบริหาร  ขาราชการ  พนักงาน ตองตองมีสวนในความรับผิดชอบ  หากเกิดความ
เสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาดของตนเอง

2.6 ผูบริหาร  ขาราชการ  พนักงาน  จะตองเปดโอกาสพรอมรับฟงการวิพากษ  หรือติ
ชม  จากประชาชน  ผูรับบริการ  ผูมีสวนไดสวนเสีย

3. มาตรการดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
3.1 ผูบริหาร  ขาราชการ  พนักงาน  ไมเรียกรับเงินหรือผลประโยชนอ่ืนใดเพ่ือแลกกับ

การใหบริการ  หรือการอํานวยความสะดวก
3.2 ผูบริหาร  ขาราชการ  พนักงาน  ไมใชอํานาจหนาท่ี  เพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเอง

และพวกพอง
3.3 ผูบริหาร ขาราชการ  พนักงาน  ไมมีสวนไดสวนเสียในสัญญา  โครงการ  หรือ

สัมปทานใดๆ  ของหนวยงาน
3.4 ผูบริหาร  ขาราชการ  พนักงาน  ตองไมมีความเก่ียวของเชิงอุปถัมภ  หรือมี

ผลประโยชนรวมกับคูสัญญา  โครงการ  หรือสัมปทานใดๆ
3.5 การดําเนินงาน  การอนุมัติตางๆ จะตองไมมีการแทรกแซงจากฝายการเมืองหรือผู

มีอํานาจเพ่ือกอใหเกิดประโยชนกับกลุมใดกลุมหนึ่ง

4. มาตรการดานวัฒนธรรม  คุณธรรม  ภายในองคกร
4.1 ผูบริหาร  ขาราชการ  พนักงาน  จะตองมีการถายทอดพฤติกรรมการทํางานท่ีดี  มี

คุณธรรมและซื่อสัตยสุจริตใหแกกันอยูเสมอ
4.2 ผูบริหาร  ขาราชการ  พนักงาน  เม่ือพบเห็นการทุจริตท่ีเกิดข้ึน  จะตองไมเพิกเฉย

และพรอมท่ีจะดําเนินการตรวจสอบ  ใหเปนไปตามกฎหมาย
4.3 ผูบริหาร  ขาราชการ  พนักงาน  จะตองไมทนและไมยอมรับตอการกระทําการ

ทุจริตทุกรูปแบบ
4.4 ผูบริหาร  ขาราชการ  พนักงาน  ตองไมนําวัสดุ  อุปกรณ  และของใชในราชการไป

ใชสวนตัว
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4.5 ผูบริหาร  ขาราชการ  พนักงาน  ตองไมนําวัสดุ  อุปกรณ  และของใชในราชการไป
ใชสวนตัว

4.6 ใหมีการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีสามารถนําไปสูการปฏิบัติได
อยางเปนรูปธรรม  และสามารถยับยั้งการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ

4.7 หนวยงานตรวจสอบภายใน  จะตองดําเนินงานอยางมีอิสระไมถูกแทรกแซงจาก
ผูบริหารหรือผูมีอํานาจ  และสามารถยับยั้งหรือปองกันการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ

4.8 ใหมีการดําเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน  ดังนี้
4.8.1 ใหมีการวิเคราะหความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด

ผลประโยชนทับซอน
4.8.2 ใหมีการจัดทําคูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชน

ทับซอน
4.8.3 ใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน  เพ่ือใหเกิดความรูเรื่อง

การปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี
4.8.4 ใหมีการปรับปรุงข้ันตอน  แนวทางการปฏิบัติงาน  หรือระเบียบ
เพ่ือ ปองกันผลประโยชนทับซอน

4.9 ใหมีการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน  ดังนี้
4.9.1 ใหมีการวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและ
นํามาปรับปราบปรามการทุจริต  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.

2559 เพ่ือแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2560

4.9.2 ใหมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปรามปรามการ
ทุจริต ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560

4.10 ใหมีการรวมกลุมเพ่ือตรวจสอบการบริหารงานในหนวยงาน ดังนี้
4.10.1 ใหมีการรวมกลุมของเจาท่ีในหนวยงาน เพ่ือการบริหารงานอยาง
โปรงใส
4.10.2 ใหมีกิจกรรมท่ีแสดงถึงความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงาน

ของหนวยงานใหมีความโปรงใส

5. มาตรการดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน
5.1 การคัดเลือก บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย เลื่อนระดับ การเลื่อนข้ันเงินเดือน การพิจารณา

ความดี ความชอบ หรือการใหสิทธิประโยชนตาง ๆ ตองไมยึดโยงกับระบบอุปถัมภหรือผลประโยชนอ่ืน ๆ
แอบแฝง

5.2 สรางแรงจูงใจ เพ่ือรักษาเจาหนาท่ีใหปฏิบัติงานดวยความสามารถบนพ้ืนฐานของ
ความดี
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5.3 ใหมีการคัดเลือกผู เขารับการฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให
ทุนการศึกษาอยางเปนธรรม

5.4 การใชจายเงินงบประมาณ ใหเปนไปดวยความจําเปน คุมคา โปรงใส และตรวจสอบ
ได

5.5 ใหมีการมอบหมายงานดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ไมสั่งงานในเรื่องสวนตัว
5.6 ใหคําแนะนํา และรวมแกปญหาในงานท่ีไดรับมอบหมายรวมกับผูใตบังคับบัญชา
5.7 ใหมีการจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานใหมีความพรอม

อยางสมํ่าเสมอ
5.8 ตองปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้ันตอน อยางเครงครัด เปนมาตรฐาน และยึดหลัก

ความถูกตองอยางสมํ่าเสมอ
5.9 ตองปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเปนธรรม เทาเทียมกัน
5.10 ใหมีการปฏิบัติงานตามคูมือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ดังนี้

5.10.1 ใหมีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ท่ีเปน
ปจจุบัน
5.10.2 ใหจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักโดยตองมีสาระสําคัญเก่ียวกับผลผลิตและ
ผลลัพธของการปฏิบัติงานมีการเปรียบเทียบข้ันตอน กระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ีกําหนดไวในคูมือกับการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง ตลอดจน
ปญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน

5.11 ใหมีการปฏิบัติงาน การบริการ ตามภารกิจหลักดวยความเปนธรรม ดังนี้
5.11.1 ใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และ

ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ ใหผูรับบริการหรือผูมีสวนเสีย
ทราบอยางชัดเจน

5.11.2 จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบ เพ่ือปองกันการละเวน
การปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจหลัก

6. มาตรการดานการสื่อสารภายในหนวยงาน
6.1 ถายทอดประกาศนโยบาย มาตรการ เพ่ือพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรม และความ

โปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ฉบับนี้
ใหเจาหนาท่ีในสังกัดไดรับทราบ

6.2 นําประกาศนโยบาย มาตรการ เพ่ือพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรม และความ
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โปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ฉบับนี้
เผยแพรในเว็บไซต www.tmc.go.th และชองทางการสื่อสารหรือชองทางประชาสัมพันธอ่ืน ๆ

6.3 ใหผูบริหารแสดงเจตจํานงตอเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน ในคราวประชุมภายในหรือ
การประชุมประจําเดือน ในการท่ีจะบริหารงานดวยความซื่อสัตย มีคุณธรรมจริยธรรม มี ธรรมาภิ
บาลมีความโปรงใส

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี 31 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕60

(นายทองอยู   อินทรกําแหง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย


