
 
 
 

     

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
เร่ือง  มาตรการเพื่อพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรม และความโปรงใสตามแนวทาง 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
           **************************************** 

    มติคณะรัฐมนตรี ใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน เขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :  ITA) กําหนดใหผูบริหารของ
หนวยงาน กําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพฒันาหนวยงานใหมีคุณธรรมและความ
โปรงใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

   เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  เปนไปดวยความมีคุณธรรมโปรงใส 
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ จึงกําหนดมาตรการ ดังนี้ 

  1. มาตรการดานความโปรงใส 
   1.1 เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจหลัก ในแตละ 
ข้ันตอน ดังนี ้

 1.1.1 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ 
 1.1.2   จัดทําแผนงาน/โครงการ 

1.1.3  ดําเนินการโครงการ 
   1.2 ใหดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางดวยความโปรงใส ดังนี้ 

1.2.1  ประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซือ้จัดจาง ภายในระยะเวลา 30 วันทําการ 
 หลังจากวันท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

1.2.2  เผยแพรขอมูลการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหสาธารณชนตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อ 
จัดจางไดโดยมีองคประกอบช่ือโครงการ  งบประมาณ ผูซื้อซอง ผูไดรับคัดเลือก   

1.2.3  กําหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวของระหวางเจาหนาท่ี ท่ีเกี่ยวของกับ  
การจัดซื้อจัดจาง และผูเสนองาน เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
   1.3 การดําเนินงานเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการใหสาธารณชนทราบ 
ผานเว็บไซตและส่ืออื่น ๆ ดังนี้ 

  1.3.1 ประกาศเผยแพรการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการลวงหนาไมนอยกวาระยะเวลาท่ี
กฎหมายกําหนด 

1.3.2 ประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจาง  
แตละโครงการ 

  1.3.3 ประกาศเผยแพรวิธีการคํานวณราคากลางแตละโครงการ 
  1.3.4 ประกาศเผยแพรรายช่ือผูท่ีมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการซื้อหรือจางแตละโครงการ 

1.3.5 ประกาศเผยแพรผลการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการ พรอมระบุวิธกีารจัดซื้อจัดจาง 
และเหตุผลท่ีใชในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจาง 
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   1.4  วิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ดังนี้  

   1.4.1 ใหมีการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    1.4.2 นาํผลการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจางมาใชในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจาง  
   1.5 มีชองทางใหประชาชนถึงขอมูลของหนวยงาน ดังนี ้
   1.5.1 มีหนวยประชาสัมพันธ ณ สํานักงานของหนวยงาน 
    1.5.2 มีขอมูลอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดทางเว็บไซตของหนวยงานหรือส่ืออื่นๆ 
  1.6 มีการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงาน การใหบริการของหนวยงาน ดังนี ้
   1.6.1 มีการกําหนดชองทางการรองเรียนและข้ันตอน กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน 
   1.6.2 มีการกําหนดหนวยงานหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
   1.6.3 มีระบบการตอบสนอง หรือรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนให 
ผูรองเรียนทราบ 

1.6.4  มีรายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมระบุปญหา อุปสรรค และ  
แนวทางแกไขและเผยแพรใหสาธารณชนรับทราบ ผานเว็บไซตหรือส่ืออื่น ๆ 

  2. มาตรการดานความพรอมรับผิดชอบ 
   2.1 ผูบริหาร จะตองแสดงเจตจํานงท่ีมุงนําหนวยงานใหมีการดําเนินงานดวยความช่ือสัตยสุจริต 
และพรอมท่ีจะแสดงความรับผิดชอบ หากหนวยงานนั้นสงผลกระทบและเกิดความเสียหายตอสังคมโดยสวนรวม 

2.2 ผูบริหาร จะตองสนับสนุนงบประมาณหรือการดําเนินการเพื่อใหเกิดความโปรงใสและซื่อสัตย 
สุจริตมากข้ึนในหนวยงาน 

2.๓ ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน จะตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเต็มใจ เต็มความสามารถ มี 
ความกระตือรือรนมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

๒.๔ ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน จะตองใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาท่ี 
ความรับผิดชอบมากกวาสวนตัว 

2.5 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน จะตองมีสวนในความรับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายอัน 
เนื่องมาจากการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาดของตนเอง 

2.6 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน จะตองเปดโอกาสพรอมรับฟงการวิพากษ หรือติชม จาก 
ประชาชน ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 

  3. มาตรการดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
3.1 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน ไมเรียกรับเงินหรือผลประโยชนอื่นใดเพื่อแลกกับการใหบริการ 

หรือการอํานวยความสะดวก 
3.2 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน ไมใชอํานาจหนาท่ี เพื่อเอื้อประโยชนแกตนเองและพวกพอง 
3.3 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน ไมมีสวนไดสวนเสียในสัญญา โครงการ หรือมีสัมปทานใด ๆ  

ของหนวยงาน 
   3.4 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน ตองไมมีความเกี่ยวของเชิงอุปถัมภ หรือมีผลประโยชนรวมกับ
คูสัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ  
   3.5 การดําเนินงาน การอนุมัติตาง ๆ จะตองไมมกีารแซกแซงจากฝายการเมืองหรือผูมีอํานาจเพื่อ
กอใหเกิดประโยชนกับกลุมใดกลุมหนึ่ง 

/4.มาตรการ.......... 
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  4. มาตรการดานวัฒนธรรม คุณธรรม ภายในองคกร 
4.1 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน จะตองมีการถายทอดพฤติกรรมการทํางานท่ีดี มีคุณธรรมและ 

ซื่อสัตยสุจริตใหแกกันอยูเสมอ 
4.2 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน เมื่อพบเห็นการทุจริตท่ีเกิดข้ึน จะตองไมเพิกเฉยและพรอมท่ี 

จะดําเนินการตรวจสอบ ใหเปนไปตามกฎหมาย 
   4.3 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน จะตองไมทนและไมยอมรับตอการกระทําการทุจริตทุกรูปแบบ 

4.4 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน ตองไมนําวัสดุ อุปกรณ และของใชในราชการไปใชสวนตัว 
4.5 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน จะตองไมกระทําการใดๆ ท่ีเปนการเอื้อประโยชนตอบุคล 

กลุมใดกลุมหนึ่ง 
4.6 ใหมีการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีสามารถนําไปสูการปฏิบัติได อยางเปน 

รูปธรรม และสามารถยับยั้งการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4.7 หนวยงานตรวจสอบภายใน จะตองดําเนินงานอยางมีอิสระ ไมถูกแทรกแซงจากผูบริหารหรือ 

ผูมีอํานาจ และสามารถยับยั้งหรือปองกันการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4.8 ใหมีการดําเนินการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 

4.8.1 ใหมีการวิเคราะหความเส่ียงกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
    4.8.2 ใหมีการจัดทําคูมือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

4.8.3 ใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูภายในหนวยงาน เพื่อใหเกิดความรูเรื่องการ 
ปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี 

          4.8.4 ใหการปรับปรุงข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบ เพื่อปองกัน 
ผลประโยชนทับซอน 

4.9 ใหมีการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน ดังนี ้
4.9.1 ใหมีการวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปฏิบัติการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต  
4.9.2 ใหมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

4.10 ใหมีการรวมกลุมเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหนวยงาน ดังนี ้
  4.10.1 ใหมีการรวมกลุมของเจาหนาท่ีในหนวยงาน เพื่อการบริหารงานอยางโปรงใส 
  4.10.2 ใหมีกิจกรรมท่ีแสดงถึงความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงาน

ใหมีความโปรงใสยิ่งข้ึน 

  5. มาตรการดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 
5.1 การคันเลือก บรรจุ แตงต้ัง โยกยาย เล่ือนระดับ การเล่ือนข้ันเงินเดือน กาพิจารณา ความดี

ความชอบ หรือการใหสิทธิประโยชนตาง ๆ ตองไมยึดโยงกับระบบอุปถัมภ หรือผลประโยชนอื่น ๆ แอบแฝง  
5.2 สรางแรงจูงใจ เพื่อรักษาเจาหนาท่ีใหปฏิบัติงานดานความสามารถบนพื้นฐานของความดี 
5.3 ใหมีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาดูงาน การให

ทุนการศึกษาอยางเปนธรรม 
5.4 การใชจายเงินงบประมาณ ใหเปนไปดวยความจําเปน คุมคา โปรงใส และตรวจสอบได 
5.5 ใหมีการมอบหมายงานดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ไมส่ังงานในเรื่องสวนตัว 
5.6 ใหคําแนะนํา และรวมแกปญหาในงานท่ีไดรับมอบหมายรวมกับผูใตบังคับบัญชา 

/๕.7 ใหมีการจัดเตรียม........ 
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5.7 ใหมีการจัดเตรยีมสถานท่ีและอุปกรณ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใหมีความพรอมอยาง

สม่ําเสมอ 
๕.๘ ตองปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้ันตอน อยางเครงครัด เปนมาตรฐาน และยึดหลักความถูกตอง 

อยางสม่ําเสมอ 
5.๙ ตองปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเปนธรรม เทาเทียมกัน 
5.10 ใหมีการปฏิบัติงานตามคูมือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ดังนี ้
 5.10.1 ใหมีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ท่ีเปนปจจุบัน 

5.1๐.๒ ใหจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม 
ภารกิจหลัก โดยตองมีสาระสําคัญเกี่ยวกับผลผลิตและผลลัพธของการปฏิบัติงาน มีการเปรยีบเทียบข้ันตอน 
กระบวนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไวในคูมือกับการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง ตลอดจนปญหาอุปสรรคและแนวทาง 
ในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

5.11 ใหมีการปฏิบัติงาน การบริการ ตามภารกิจหลักดวยความเปนธรรม ดังนี ้
5.11.1 ใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และระยะเวลาท่ีใชในการ 

ดําเนินการ ใหผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 
5.11.2 จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบ เพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติ 

หนาท่ีตามภารกิจหลัก 

  6. มาตรการดานการสื่อสารภายในหนวยงาน 
6.1  ถายทอดประกาศนโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรม และความโปรงใส

ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐฉบับนี้ ใหเจาหนาท่ีใน
สังกัดไดรับทราบ 

  6.2 นําประกาศนโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหนวยงานใหมคุีณธรรม และความโปรงใส  
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ฉบับนี้ เผยแพรใน
เว็บไซต  www.huayyangbuayai.go.th และชองทางการส่ือสารหรือชองทางการประชาสัมพันธอื่น ๆ  

  6.3 ใหผูบริหารแสดงเจตจํานงตอเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน ในคราวประชุมภายในหรือการ 
ประชุมประจําเดือน ในการท่ีจะบริหารงานดวยความช่ือสัตย มีคุณธรรมจริยธรรม มีธรรมาภิบาล มีความโปรงใส 
 

    ประกาศ   ณ   วันท่ี    28   เดือน   ธันวาคม  พ.ศ.  2561 
 
 

 
           (นายสมปอง   จันปญญา) 
            นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.huayyangbuayai.go.th/


 
 
 

 
       

 
 
                               (สําเนาคูฉบับ) 

      
                          คําส่ังเทศบาลตําบลบางพระ 
                                 ท่ี        / 25๖๐   
                       เรื่อง  แตงต้ังเจาหนาท่ี ปดประกาศ 
                                ……………………………  
ตามท่ีเทศบาลตําบลบางพระ   ไดจัดทําประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหนวยงานใหมคุีณธรรม      

และความโปรงใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
เพื่อพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใส  นั้น 

 ในการนี้  เพื่อใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
เปนไปตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  และพรอมท่ีจะไดรับการติดตามตรวจสอบ  
การปฏิบัติงานตามเจตจํานงท่ีไดแสดงไว  เทศบาลตําบลบางพระ จึงแตงต้ังบุคคลท่ีมีรายช่ือและตําแหนงดังตอไปนี้   
เปนผูปดประกาศ  คือ 

เจาหนาท่ีปดประกาศ  
   1. นางอุไรวรรณ  จันทรพูล ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน        

                                      ส่ัง  ณ  วันท่ี          เดือน  มกราคม   พ.ศ.  25๖๐ 

 

 
                                                            (นายวานิช   นาคมาศ) 
                                                       นายกเทศมนตรีตําบลบางพระ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

   บันทึกขอความ 
สวนราชการ       สํานักปลัดเทศบาล                                                                                  . 
ท่ี     นศ  ๕๗๓๐๑ /                               วันท่ี        ….             มกราคม   ๒๕๖๐                     . 
เร่ือง  การแจงประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใส ตามแนวทางการประเมิน    
          คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

เรียน  ปลัดเทศบาล  หัวหนาสํานักปลัด  ผูอํานวยการกอง  พนักงานเทศบาล และลูกจางทุกทาน 

   ดวยเทศบาลตําบลบางพระ   ไดจัดทําประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหนวยงานใหมคุีณธรรมและ
ความโปรงใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐเพื่อพัฒนา
หนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใส  นั้น 

ในการนี้  เพื่อใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
เปนไปตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  และพรอมท่ีจะไดรับการติดตามตรวจสอบ  
การปฏิบัติงานตามเจตจํานงท่ีไดแสดงไว จึงขอแจงทุกทานรับทราบประกาศตามท่ีเสนอมาพรอมนี้   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
       (นายวานิช  นาคมาศ) 
                      นายกเทศมนตรีตําบลบางพระ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การรับทราบประกาศเทศบาลตําบลบางพระ  เร่ือง มาตรการเพื่อพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใส 
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงานของหนวยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาหนวยงาน
ใหมีคุณธรรมและความโปรงใส   

 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ผลการดําเนินการ / แจงใหทราบ หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	(สำเนาคู่ฉบับ)
	คำสั่งเทศบาลตำบลบางพระ
	ที่        / 25๖๐
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