
 
 
 

     

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
เรื่อง  มาตรการเพ่ือพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรม และความโปรงใสตามแนวทาง 

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

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

   เพ่ือใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  เปนไปดวยความมีคุณธรรมโปรงใส 
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ จึงกําหนดมาตรการ ดังนี้ 

  1. มาตรการดานความโปรงใส 
   1.1 เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจหลัก ในแตละ 
ข้ันตอน ดังนี้ 

 1.1.1 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแผนงาน/โครงการ 
 1.1.2   จัดทําแผนงาน/โครงการ 

1.1.3  ดําเนินการโครงการ 
   1.2 ใหดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางดวยความโปรงใส ดังนี้ 

1.2.1  ประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ภายในระยะเวลา 30 วันทําการ 
 หลังจากวันท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

1.2.2  เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือใหสาธารณชนตรวจสอบขอมูลการจัดซ้ือ 
จัดจางไดโดยมีองคประกอบชื่อโครงการ  งบประมาณ ผูซ้ือซอง ผูไดรับคัดเลือก   

1.2.3  กําหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวของระหวางเจาหนาท่ี ท่ีเก่ียวของกับ  
การจัดซ้ือจัดจาง และผูเสนองาน เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
   1.3 การดําเนินงานเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการใหสาธารณชนทราบ 
ผานเว็บไซตและสื่ออ่ืน ๆ ดังนี้ 

  1.3.1 ประกาศเผยแพรการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการลวงหนาไมนอยกวาระยะเวลาท่ี
กฎหมายกําหนด 

1.3.2 ประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจาง  
แตละโครงการ 

  1.3.3 ประกาศเผยแพรวิธีการคํานวณราคากลางแตละโครงการ 
  1.3.4 ประกาศเผยแพรรายชื่อผูท่ีมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซ้ือหรือจางแตละโครงการ 

1.3.5 ประกาศเผยแพรผลการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการ พรอมระบุวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 
และเหตุผลท่ีใชในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจาง 
 

/๑.4 วิเคราะห.......... 
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   1.4  วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ดังนี้  

   1.4.1 ใหมีการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง  
    1.4.2 นําผลการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจางมาใชในการปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจาง  
   1.5 มีชองทางใหประชาชนเขาถึงขอมูลของหนวยงาน ดังนี้ 
   1.5.1 มีหนวยประชาสัมพันธ ณ สํานักงานของหนวยงาน 
    1.5.2 มีขอมูลอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดทางเว็บไซตของหนวยงานหรือสื่ออ่ืนๆ 
  1.6 มีการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงาน การใหบริการของหนวยงาน ดังนี้ 
   1.6.1 มีการกําหนดชองทางการรองเรียนและข้ันตอน กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน 
   1.6.2 มีการกําหนดหนวยงานหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
   1.6.3 มีระบบการตอบสนอง หรือรายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนให 
ผูรองเรียนทราบ 

1.6.4  มีรายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมระบุปญหา อุปสรรค และ  
แนวทางแกไขและเผยแพรใหสาธารณชนรับทราบ ผานเว็บไซตหรือสื่ออ่ืน ๆ 

  2. มาตรการดานความพรอมรับผิดชอบ 
   2.1 ผูบริหาร จะตองแสดงเจตจํานงท่ีมุงนําหนวยงานใหมีการดําเนินงานดวยความชื่อสัตยสุจริต 
และพรอมท่ีจะแสดงความรับผิดชอบ หากหนวยงานนั้นสงผลกระทบและเกิดความเสียหายตอสังคมโดยสวนรวม 

2.2 ผูบริหาร จะตองสนับสนุนงบประมาณหรือการดําเนินการเพ่ือใหเกิดความโปรงใสและซ่ือสัตย 
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. มาตรการดานความปลอดจากการทุจรติในการปฏิบัติงาน 
3.1 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน ไมเรียกรับเงินหรือผลประโยชนอ่ืนใดเพ่ือแลกกับการใหบริการ 

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

ของหนวยงาน 
   3.4 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน ตองไมมีความเก่ียวของเชิงอุปถัมภ หรือมีผลประโยชนรวมกับ
คูสัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ  
   3.5 การดําเนินงาน การอนุมัติตาง ๆ จะตองไมมีการแซกแซงจากฝายการเมืองหรือผูมีอํานาจเพ่ือ
กอใหเกิดประโยชนกับกลุมใดกลุมหนึ่ง 

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

ซ่ือสัตยสุจริตใหแกกันอยูเสมอ 
4.2 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน เม่ือพบเห็นการทุจริตท่ีเกิดข้ึน จะตองไมเพิกเฉยและพรอมท่ี 

จะดําเนินการตรวจสอบ ใหเปนไปตามกฎหมาย 
   4.3 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน จะตองไมทนและไมยอมรับตอการกระทําการทุจริตทุกรูปแบบ 

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

กลุมใดกลุมหนึ่ง 
4.6 ใหมีการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีสามารถนําไปสูการปฏิบตัิได อยางเปน 

รูปธรรม และสามารถยับยั้งการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4.7 หนวยงานตรวจสอบภายใน จะตองดําเนินงานอยางมีอิสระ ไมถูกแทรกแซงจากผูบริหารหรือ 

ผูมีอํานาจ และสามารถยับยั้งหรือปองกันการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4.8 ใหมีการดําเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 

4.8.1 ใหมีการวิเคราะหความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
    4.8.2 ใหมีการจัดทําคูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

4.8.3 ใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความรูเรื่องการ 
ปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี 

          4.8.4 ใหมีการปรับปรุงข้ันตอน แนวทางการปฏิบตัิงาน หรือระเบียบ เพ่ือปองกัน 
ผลประโยชนทับซอน 

4.9 ใหมีการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน ดังนี้ 
4.9.1 ใหมีการวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปฏิบัติการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต  
4.9.2 ใหมีการดําเนินการตามแผนปองกันปราบปรามการทุจริต 

4.10 ใหมีการรวมกลุมเพ่ือตรวจสอบการบริหารงานในหนวยงาน ดังนี้ 
  4.10.1 ใหมีการรวมกลุมของเจาหนาท่ีในหนวยงาน เพ่ือการบริหารงานอยางโปรงใส 
  4.10.2 ใหมีกิจกรรมท่ีแสดงถึงความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงาน

ใหมีความโปรงใสยิ่งข้ึน 

  5. มาตรการดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 
5.1 การคัดเลือก บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย เลื่อนระดับ การเลื่อนข้ันเงินเดือน กาพิจารณา ความดี

ความชอบ หรือการใหสิทธิประโยชนตาง ๆ ตองไมยึดโยงกับระบบอุปถัมภ หรือผลประโยชนอ่ืน ๆ แอบแฝง  
5.2 สรางแรงจูงใจ เพ่ือรักษาเจาหนาท่ีใหปฏิบัติงานดานความสามารถบนพ้ืนฐานของความดี 
5.3 ใหมีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาดูงาน การให

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

/๕.7 ใหมีการจัดเตรียม........ 
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5.7 ใหมีการจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานใหมีความพรอมอยาง

สมํ่าเสมอ 
๕.๘ ตองปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้ันตอน อยางเครงครัด เปนมาตรฐาน และยึดหลักความถูกตอง 

อยางสมํ่าเสมอ 
5.๙ ตองปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเปนธรรม เทาเทียมกัน 
5.10 ใหมีการปฏิบัติงานตามคูมือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ดังนี้ 
 5.10.1 ใหมีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ท่ีเปนปจจุบัน 

5.1๐.๒ ใหจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม 
ภารกิจหลัก โดยตองมีสาระสําคัญเก่ียวกับผลผลิตและผลลัพธของการปฏิบัติงาน มีการเปรียบเทียบข้ันตอน 
กระบวนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไวในคูมือกับการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง ตลอดจนปญหาอุปสรรคและแนวทาง 
ในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัตงิาน 

5.11 ใหมีการปฏิบัติงาน การบริการ ตามภารกิจหลักดวยความเปนธรรม ดังนี้ 
5.11.1 ใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และระยะเวลาท่ีใชในการ 

ดําเนินการ ใหผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 
5.11.2 จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบ เพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติ 

หนาท่ีตามภารกิจหลัก 

  6. มาตรการดานการส่ือสารภายในหนวยงาน 
6.1  ถายทอดประกาศนโยบาย มาตรการ เพ่ือพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรม และความโปรงใส

ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐฉบับนี้ ใหเจาหนาท่ีใน
สังกัดไดรับทราบ 

  6.2 นําประกาศนโยบาย มาตรการ เพ่ือพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรม และความโปรงใส  
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ฉบับนี้ เผยแพรใน
เว็บไซต  www.huayyangbuayai.go.th และชองทางการสื่อสารหรือชองทางการประชาสัมพันธอ่ืน ๆ  

  6.3 ใหผูบริหารแสดงเจตจํานงตอเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน ในคราวประชุมภายในหรือการ 
ประชุมประจําเดือน ในการท่ีจะบริหารงานดวยความชื่อสัตย มีคุณธรรมจริยธรรม มีธรรมาภิบาล มีความโปรงใส 
 

    ประกาศ   ณ   วันท่ี    4   เดือน   มกราคม  พ.ศ.  2566 
 
 

 
           (นายประสาสน  เกษนอก) 
            นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
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