
 

 
 

 
 
 

ประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลสะพุง 
เร่ือง  มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน�วยงานให มีคุณธรรม และความโปร�งใส 

ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 
………………………………………………… 

  
 มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2559 ให�หน�วยงานภาครัฐทุกหน�วยงาน เข�าร�วมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) กําหนดให�ผู�บริหารของหน�วยงาน กําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหน�วยงานให�มีคุณธรรมและความโปร�งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 

 เพ่ือให�การปฏิบัติงานขององคEกรปกครองส�วนท�องถ่ิน เปGนไปด�วยความมีคุณธรรม โปร�งใส ตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐจึงกําหนดการ ดังนี้ 

1. มาตรการด านความโปร�งใส 
1.1  เปMดโอกาสให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียเข�ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงานตามภารกิจหลัก ใน    

แต�ละข้ันตอน ดังนี้ 
 1.1.1 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแผนงาน/โครงการ 
 1.1.2 จัดทําแผนงาน/โครงการ 
 1.1.3 ดําเนินการโครงการ 
1.2 ให�ดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�างด�วยความโปร�งใส ดังนี้ 
 1.2.1 ประกาศเผยแพร�แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ�าง ภายในระยะเวลา 30 วันทําการ 

หลังจากวันท่ีได�รับการจัดสรรงบประมาณ 
 1.2.2 เผยแพร�ข�อมูลอย�างเปGนระบบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�าง เพ่ือให�สาธารณชน

สามารถตรวจสอบข�อมูลการจัดซ้ือจัดจ�างได�  โดยมีองคEประกอบ ชื่อโครงการงบประมาณ ผู�ซ้ือซอง ผู�ยื่นซอง    
ผู�ได�รับคัดเลือก 

 1.2.3 กําหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวข�องระหว�างเจ�าหน�าท่ี ท่ีเก่ียวข�อง
กับการจัดซ้ือจัดจ�าง และผู�เสนองาน เพ่ือปTองกันผลประโยชนEทับซ�อน 

1.3 การดําเนินงานเก่ียวกับการเปMดเผยข�อมูลการจัดซ้ือจัดจ�างแต�ละโครงการให�สาธารณชน
รับทราบ ผ�านเว็บไซตEและสื่ออ่ืนๆ ดังนี้ 

 1.3.1 ประกาศเผยแพร�การจัดซ้ือจัดจ�างแต�ละโครงการล�วงหน�าไม�น�อยกว�าระยะเวลา
ท่ีกฎหมายกําหนด 

 1.3.2 ประกาศเผยแพร�หลักเกณฑEในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ�าง
แต�ละโครงการ 
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 1.3.3 ประกาศเผยแพร�วิธีการคํานวณราคากลางแต�ละโครงการ 
 1.3.4 ประกาศเผยแพร�รายชื่อผู�ท่ีมีคุณสมบัติเบ้ืองต�นในการซ้ือหรือจ�างแต�ละ

โครงการ 
 1.3.5 ประกาศเผยแพร�ผลการจัดซ้ือจัดจ�างแต�ละโครงการ พร�อมระบุวิธีการจัดซ้ือ 

จัดจ�างและเหตุผลท่ีใช�ในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ�าง 
1.4 วิเคราะหEผลการจัดซ้ือจัดจ�าง ดังนี้ 
 1.4.1 ให�มีการวิเคราะหEผลการจัดซ้ือจัดจ�าง ประจําปZงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ 
 1.4.2 นําผลการวิเคราะหEการจัดซ้ือจัดจ�าง ประจําปZงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ มาใช�

ในการปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจ�างในปZงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
1.5 มีช�องทางให�ประชาชนเข�าถึงข�อมูลของหน�วยงาน ดังนี้ 
 1.5.1 มีหน�วยประชาสัมพันธE ณ ท่ีทําการของหน�วยงาน 
 1.5.2 มีข�อมูลอํานาจหน�าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดทางเว็บไซตEของหน�วยงาน หรือ 

สื่ออ่ืนๆ 
 1.5.3 มีระบบการให�ข�อมูลการดําเนินงานของหน�วยงานผ�านทางหมายเลขโทรศัพทE 

หรือระบบ Call Center 
 1.5.4 มีการเผยแพร�ข�อมูลการดําเนินงานของหน�วยงานทางสื่อต�างๆ 

  1.6 มีการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร�องเรียนการปฏิบัติงาน การให�บริการของหน�วยงาน ดังนี้ 
   1.6.1 มีการกําหนดช�องทางการร�องเรียนและข้ันตอน กระบวนการจัดการเรื่อง
ร�องเรียน 
   1.6.2 มีการกําหนดหน�วยงานหรือเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบเรื่องร�องเรียน 
   1.6.3 มีระบบการตอบสนอง หรือรายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องร�องเรียนให�
ผู�ร�องเรียนทราบ 
   1.6.4 มีรายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร�องเรียน พร�อมระบุปaญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก�ไข และเผยแพร�ให�สาธารณชนรับทราบ ผ�านเว็บไซตEหรือสื่ออ่ืนๆ 

 2. มาตรการด านความพร อมรับผิด 
  2.1 ผู�บริหารจะต�องแสดงเจตจํานงท่ีจะมุ�งนําหน�วยงานให�มีการดําเนินงานด�วยความซ่ือสัตยE
สุจริต และพร�อมท่ีจะแสดงความรับผิดชอบ หากหน�วยงานนั้นส�งผลกระทบและเกิดความเสียหายต�อสังคม
โดยรวม 
  2.2 ผู�บริหารจะต�องสนับสนุนงบประมาณหรือการดําเนินการเพ่ือให�เกิดความโปร�งใสและ
ซ่ือสัตยEสุจริตมากข้ึนในหน�วยงาน 
  2.3 ผู�บริหาร ข�าราชการ พนักงานจะต�องปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ     
มีความกระตือรือร�น มุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  2.4 ผู�บริหาร ข�าราชการ พนักงานจะต�องให�ความสําคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน�าท่ี
ความรับผิดชอบมากกว�าเรื่องส�วนตัว 
  2.5 ผู�บริหาร ข�าราชการ พนักงานจะต�องมีส�วนในความรับผิดชอบ หากเกิดความเสียหาย    
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาดของตนเอง 
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  2.6 ผู�บริหาร ข�าราชการ พนักงานจะต�องเปMดโอกาสพร�อมรับฟaงการวิพากษE หรือติชม จาก
ประชาชน ผู�รับบริการ ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

 3. มาตรการด านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
  3.1 ผู�บริหาร ข�าราชการ พนักงานไม�เรียกรับเงินหรือผลประโยชนEอ่ืนใด เพ่ือแลกกับการ
ให�บริการ หรือการอํานวยความสะดวก 
  3.2 ผู�บริหาร ข�าราชการ พนักงานไม�ใช�อํานาจหน�าท่ี เพ่ือเอ้ือประโยชนEแก�ตนเองและพวกพ�อง 
  3.3 ผู�บริหาร ข�าราชการ พนักงานไม�มีส�วนได�ส�วนเสียในสัญญา โครงการ หรือสัมปทานใดๆ 
ของหน�วยงาน 
  3.4 ผู�บริหาร ข�าราชการ พนักงานต�องไม�มีความเก่ียวข�องเชิงอุปถัมภE หรือมีผลประโยชนE
ร�วมกับคู�สัญญา โครงการ หรือสัมปทานใดๆ 
  3.5 การดําเนินงาน การอนุมัติต�างๆ จะต�องไม�มีการแทรกแซงจากฝhายทางการเมืองหรือผู�มี
อํานาจ เพ่ือก�อให�เกิดประโยชนEกับกลุ�มใดกลุ�มหนึ่ง 

 4. มาตรการด านวัฒนธรรม คุณธรรมภายในองค
กร 
  4.1 ผู�บริหาร ข�าราชการ พนักงานจะต�องมีการถ�ายทอดพฤติกรรมการทํางานท่ีดี มีคุณธรรม 
และซ่ือสัตยEสุจริตให�แก�กันอยู�เสมอ 
  4.2 ผู�บริหาร ข�าราชการ พนักงาน เม่ือพบเห็นการทุจริตท่ีเกิดข้ึน จะต�องไม�เพิกเฉยและพร�อม
ท่ีจะดําเนินการตรวจสอบให�เปGนไปตามกฎหมาย 
  4.3 ผู�บริหาร ข�าราชการ พนักงานจะต�องไม�ทนและไม�ยอมรับต�อการกระทําการทุจริตทุก
รูปแบบ 
  4.4 ผู�บริหาร ข�าราชการ พนักงานต�องไม�นําวัสดุ อุปกรณE และของใช�ในราชการไปใช�ส�วนตัว 
  4.5 ผู�บริหาร ข�าราชการ พนักงานจะต�องไม�กระทําการใดๆ ท่ีเปGนการเอ้ือประโยชนEต�อบุคคล
กลุ�มใดกลุ�มหนึ่ง 
  4.6 ให�มีการจัดทําแผนปTองกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีสามารถนําไปสู�การปฏิบัติได�อย�าง
เปGนรูปธรรม และสามารถยับยั้งหรือปTองกันการทุจริตได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
  4.7 หน�วยงานตรวจสอบภายในจะต�องดําเนินงานอย�างอิสระ ไม�ถูกแทรกแซงจากผู�บริหารหรือ
ผู�มีอํานาจ และสามารถยับยั้งหรือปTองกันการทุจริตได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
  4.8 ให�มีการดําเนินการเพ่ือปTองกันผลประโยชนEทับซ�อน ดังนี้ 
   4.8.1 ให�มีการวิเคราะหEความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนEทับซ�อน 
   4.8.2 ให�มีการจัดทําคู�มือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปTองกันผลประโยชนEทับซ�อน 
   4.8.3 ให�มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ภายในหน�วยงาน เพ่ือให�เกิดความรู�เรื่องการปTองกัน
ผลประโยชนEทับซ�อนแก�เจ�าหน�าท่ี 
   4.8.4 ให�มีการปรับปรุงข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบ เพ่ือปTองกัน
ผลประโยชนEทับซ�อน 
  4.9 ให�มีการดําเนินการปTองกันและปราบปรามการทุจริตในหน�วยงาน ดังนี้ 
   4.9.1 ให�มีการวิเคราะหEผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปTองกันและปราบปราม
การทุจริต ประจําปZงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ เพ่ือนํามาปรับแผนปฏิบัติการปTองกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจําปZงบประมาณ พ.ศ. 256๔                                                                                                                                                                           
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   4.9.2 ให�มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปTองกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจําปZงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
  4.10 ให�มีการรวมกลุ�มเพ่ือตรวจสอบการบริหารงานในหน�วยงาน ดังนี้ 
   4.10.1 ให�มีการรวมกลุ�มของเจ�าหน�าท่ีในหน�วยงาน เพ่ือการบริหารงานอย�างโปร�งใส 
   4.10.2 ให�มีกิจกรรมท่ีแสดงถึงความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานของ
หน�วยงานให�มีความโปร�งใสยิ่งข้ึน 

 5. มาตรการด านคุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน 
  5.1 การคัดเลือก บรรจุ แต�งต้ัง โยกย�าย เลื่อนระดับ การเลื่อนข้ันเงินเดือน การพิจารณาความ
ดีความชอบ หรือการให�สิทธิประโยชนEต�างๆ ต�องไม�ยึดโยงกับระบบอุปถัมภE หรือผลประโยชนEอ่ืนๆ แอบแฝง 
  5.2 สร�างแรงจูงใจ เพ่ือรักษาเจ�าหน�าท่ีให�ปฏิบัติงานด�วยความสามารถบนพ้ืนฐานของความดี 
  5.3 ให�มีการคัดเลือกผู�เข�ารับการฝlกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให�ทุนการศึกษา
อย�างเปGนธรรม 
  5.4 การใช�จ�ายเงินงบประมาณ ให�เปGนไปด�วยความจําเปGน คุ�มค�า โปร�งใส และตรวจสอบได� 
  5.5 ให�มีการมอบหมายงานด�วยความเปGนธรรม ไม�เลือกปฏิบัติ ไม�สั่งงานในเรื่องส�วนตัว 
  5.6 ให�คําแนะนํา และร�วมกันแก�ปaญหาในงานท่ีได�รับมอบหมายร�วมกับผู�ใต�บังคับบัญชา 
  5.7 ให�มีการจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณE เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให�มีความพร�อมอย�าง
สมํ่าเสมอ 
  5.8 ต�องปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้ันตอนอย�างเคร�งครัด เปGนมาตรฐานและยึดหลักความ
ถูกต�องอย�างสมํ่าเสมอ 
  5.9 ต�องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเปGนธรรม เท�าเทียมกัน 
  5.10 ให�มีการปฏิบัติงานตามคู�มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ดังนี้ 
   5.10.1 ให�มีคู�มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักท่ีเปGนปaจจุบัน 
   5.10.2 ให�จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามคู�มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลัก โดยต�องมีสาระสําคัญเก่ียวกับผลผลิตและผลลัพธEของการปฏิบัติงาน มีการเปรียบเทียบข้ันตอน 
กระบวนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว�ในคู�มือกับการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง ตลอดจนปaญหาอุปสรรคและแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
  5.11 ให�มีการปฏิบัติงาน การบริการ ตามภารกิจหลักด�วยความเปGนธรรม ดังนี้ 
   5.11.1 ให�มีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และระยะเวลาท่ีใช�ใน
การดําเนินการ ให�ผู�รับบริการหรือผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทราบอย�างชัดเจน 
   5.11.2 จัดให�มีระบบการปTองกันหรือการตรวจสอบ เพ่ือปTองกันการละเว�นการปฏิบัติ
หน�าท่ีตามภารกิจหลัก 

 6. มาตรการด านการส่ือสารภายในหน�วยงาน 
  6.1 ถ�ายทอดประกาศนโยบาย มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน�วยงานให�มีคุณธรรม และความโปร�งใส 
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ให�เจ�าหน�าท่ี
ในสังกัดได�ทราบ 
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  6.2 นําประกาศนโยบาย มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน�วยงานให�มีคุณธรรม และความโปร�งใสตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ เผยแพร�ใน      
เว็บไซตE http://www.sapung.go.th/ และช�องทางการสื่อสาร หรือช�องทางการประชาสัมพันธEอ่ืนๆ 
  6.3 ให�ผู�บริหารแสดงเจตจํารงต�อเจ�าหน�าท่ีภายในหน�วยงาน ในคราวประชุมภายในหรือ    
การประชุมประจําเดือน ในการท่ีจะบริหารงานด�วยความซ่ือสัตยE มีคุณธรรม จริยธรรม มีธรรมาภิบาล มีความ
โปร�งใส 

จึงประกาศมาให�ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  4  เดือน มกราคม  พ.ศ. 256๔ 
 

 
        (นายโยธิน  มุลกะกุล) 
        นายกองคEการบริหารส�วนตําบลสะพุง 


