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ประกาศองค
การบริหารส�วนตำบลพระเสาร
 
เร ื่อง  มาตรการเพ่ือพ ัฒนาหน �วยงานให�มีคุณธรรม และความโปร �งใส  

ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน �วยงานภาคร ัฐ 
……………………………………………… 

 

มติคณะรัฐมนตรี เม่ือว ันที่ 5 มกราคม 2559 ให �หน�วยงานภาครัฐทุกหน�วยงาน เข �ารวม
การประ เม ินคุณธรรมและความโปร �ง ใส ในการดํา เน ิน งานของหน�วย งานภาคร ัฐ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) กำหนดให �ผู�บริหารของหน�วยงาน กําหนดนโยบาย มาตรการ 
แผนงานหรือโครงการ/ ก ิจกรรม เพื่อพัฒนาหน�วยงานให �ม ีคุณธรรมและความโปร�งใส ตามแนวทางการ
ประเม ินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน �วยงานภาคร ัฐ 
 

เพื่อให �การปฏิบัติงานขององคHกรปกครองส�วนท�องถิ่น เป ็นไปด�วยความม ีคุณธรรม โปร�งใส 
ตามแนวทางการประเมินค ุณธรรมและความโปร �งใสในการดําเนินงานของหน �วยงานภาคร ัฐจ ึงกําหนดการ ดังนี้ 
 

1.  มาตรการด �านความโปร�งใส 
1.1  เป ิดโอกาสให �ผู�ม ีส�วนได�ส�วนเสียเขามาม ีส�วนร�วมในการดําเนินงานตามภารก ิจหลัก 

ในแต�ละข้ันตอน ดังนี้ 
1.1.1 แสดงความค ิดเห ็นเก่ียวกับแผนงาน/โครงการ 
1.1.2 จ ัดทําแผนงาน/โครงการ 
1.1.3 ดําเนินการโครงการ 

1.2  ให�ดําเนินการเก่ียวก ับการจ ัดซ ื้อจ ัดจ �างด �วยความโปร�งใส ดังน้ี 
1.2.1  ประกาศเผยแพร �แผนปฏิบัต ิการจ ัดซ ื้อจัดจ �าง ภายในระยะเวลา 30 ว ันทำ

การ หล ังจากว ันท ี่ได �ร ับการจ ัดสรรงบประมาณ 
1.2.2 เผยแพรข �อม ูลอย �างเป ็นระบบเก่ียวก ับการจัดซื ้อจัดจ�าง เพื่อให �

สาธารณชนสามารถตรวจสอบข�อมูลการจัดซ้ือจัดจ�างได� โดยมีองคHประกอบ 
ชื่อโครงการงบประมาณ ผู�ซ้ือซอง    ผู�ยื่นซอง ผ ู�ได �ร ับค ัดเล ือก 

1.2.3 กําหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวข�องระหว�างเจ�าหน�าที่ที่เก่ียวข�อง 
กับการจ ัดซ ื้อจ ัดจ �าง และผ ู�เสนองาน เพื่อปTองกันผลประโยชน Hท ับซ�อน 

1.3 การดําเนินงานเก่ียวก ับการเปUดเผยข �อม ูลการจัดซื้อจัดจ�างแต�ละโครงการให �
สาธารณชนรับทราบ ผ�านเว็บไซตHและสื่ออ่ืนๆ ดังน้ี 

1.3.1 ประกาศเผยแพร�การจัดซ้ือจัดจ�างแต�ละโครงการล�วงหน�าไม�น�อยกว�า
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

1.3.2 ประกาศเผยแพร�หลักเกณฑHในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือ จัด
จ�างแต�ละโครงการ 

1.3.3 ประกาศเผยแพร �วิธ ีการคํานวณราคากลางแต �ละโครงการ 
/1.3.4 ประกาศ... 
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1.3.4 ประกาศเผยแพร�รายชื่อผู�ที่ม ีคุณสมบ ัติเบ้ืองต�นในการซื้อหรือจ�าง 
แต�ละโครงการ 

 1.3.5 ประกาศเผยแพร�ผลการจัดซื้อจัดจ�างแต�ละโครงการ พร�อมระบ ุว ิธ ีการ
จัดซ้ือจ ัดจ �างและเหต ุผลท ี่ใช �ในการตัดส ินผลการจ ัดซ ื้อจัดจ�าง 

1.4 วิเคราะหHผลการจ ัดซ ื้อจ ัดจ �าง ดังนี้ 
1.4.1 ให�มีการวิเคราะหHผลการจ ัดซ ื้อจ ัดจ �าง ประจาํปZงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1.4.2 นําผลการว ิเคราะห Hการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป ีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มาใช�ในการปรับปร ุงการจ ัดซ ื้อจ ัดจ �างในปZงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.5 มีช �องทางให�ประชาชนเข �าถึงข�อมูลของหน �วยงาน ดังนี ้

1.5.1  มีหน �วยประชาส ัมพ ันธH ณ ท ี่ทำการของหน �วยงาน 
1.5.2  ม ีข �อม ูลอำนาจหน�าที่ตามที่กฎหมายกําหนดทางเว ็บไซตHของหน�วยงาน 

หรือส ื่ออ่ืนๆ 
1.5.3  ม ีระบบการให �ข �อม ูลการดําเนินงานของหน�วยงานผ �านทางหมายเลข

โทรศัพทH หรือระบบ Call Center 
1.5.4  มีการเผยแพร �ข�อมูลการดาํเนินงานของหน �วยงานทางส ื่อต�างๆ 

1.6 มีการดําเนินการเก่ียวก ับเร ื่องร �องเรียนการปฏิบ ัต ิงาน การให�บร ิการของหน �วยงาน ดังนี้ 
1.6.1 ม ีการกําหนดช�องทางการร�องเรียนและข้ันตอน กระบวนการจัดการ

เรื่องร�องเรียน 
1.6.2  มีการกําหนดหน �วยงานหรือเจ �าหน �าท ี่ผ ู�ร ับผ ิดชอบเร ื่องร �องเรียน 
1.6.3  มีระบบการตอบสนอง หรือรายงานผลการดาํเนนิงานเก่ียวก ับเร ื่อง

ร�องเร ียนให�ผู�ร�องเรียนทราบ 
1.6.4  ม ีรายงานสร ุปผลการดําเนินการเร่ืองร �องเรียน พร �อมระบุป ัญหา อุปสรรค 

และแนวทางแก�ไข และเผยแพร �ให�สาธารณชนร ับทราบ ผ �านเว็บไซต Hหรือ
ส ื่ออ่ืนๆ 

 

2. มาตรการด �านความพร �อมร ับผิด 
2.1 ผู�บริหารจะต�องแสดงเจตจํานงที่จะมุ �งนําหน�วยงานให �ม ีการดําเนินงานด�วยความ

ซื่อสัตยH สุจริต และพร�อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากหน�วยงานนั ้นส�งผลกระทบและเก ิดความ
เสียหายต�อสังคม โดยรวม 

2.2 ผู�บริหารจะต�องสนับสนุนงบประมาณหรือการดําเนินการเพื่อให �เก ิดความโปร�งใส
และซ ื่อส ัตยHส ุจร ิตมากข้ึนในหน �วยงาน 

2.3 ผู�บริหาร ข �าราชการ พนักงานจะต�องปฏิบัติหน�าที่ด�วยความเต็มใจ เต็ม
ความสามารถ มีความกระต ือร ือร �น มุ�งผลส ัมฤทธิ์ของงาน 

2.4 ผู�บริหาร ข �าราชการ พนักงานจะต�องให �ความสำคัญก ับการปฏิบัติงานตามภารก ิจ
หน�าท่ี ความรับผ ิดชอบมากกว�าเร ื่องส �วนต ัว 

2.5 ผู�บริหาร ข �าราชการ พนักงานจะต�องม ีส�วนในความรับผิดชอบ หากเก ิดความ
เสียหายอันเนื่องมาจากการปฏ ิบัต ิงานท ี่ผ ิดพลาดของตนเอง 

/2.6 ผู�บริหาร...
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2.6 ผู�บริหาร ข �าราชการ พนักงานจะต�องเป ิดโอกาสพร�อมรับฟbงการว ิพากษH หรือติชม 
จากประชาชน ผ ู�ร ับบร ิการ ผ ู�มีส �วนได �ส �วนเส ีย 

 

3. มาตรการด �านความปลอดภัยจากการทุจร ิตในการปฏิบ ัต ิงาน 
3.1 ผู�บริหาร ข �าราชการ พนักงานไม �เรียกรับเงินหรือผลประโยชนอ่ืนใด เพื่อแลกก ับ

การให�บร ิการ หรือการอํานวยความสะดวก 
3.2 ผู�บริหาร ข�าราชการ พนักงานไม�ใช�อํานาจหน�าที่ เพื่อเอ้ือประโยชนHแก�ตนเองและพวกพ�อง 
3.3 ผู�บร ิหาร ข �าราชการ พนักงานไม �ม ีส�วนได�ส�วนเสียในสัญญา โครงการ หรือสัมปทาน

ใดๆ ของหน�วยงาน
3.4 ผู�บริหาร ข �าราชการ พนักงานต�องไม �ม ีความเก่ียวข �องเชิงอ ุปถ ัมภH ห รือม ี

ผลประโยชนHร �วมก ับค ู�ส ัญญา โครงการ หร ือส ัมปทานใดๆ 
3.5 การดําเนินงาน การอนุม ัติต�างๆ จะต�องไม �ม ีการแทรกแซงจากฝeายทางการเม ือง

หรือผู�มีอํานาจ เพื่อก�อให �เกิดประโยชน Hกับกล ุ�มใดกล ุ�มหน ึ่ง 
 

4. มาตรการด �านว ัฒนธรรม คุณธรรมภายในองค
กร 
4.1 ผ ู�บร ิหาร ข �าราชการ พนักงานจะต�องม ีการถ �ายทอดพฤติกรรมการทํางานท่ีด ีม ี

คุณธรรมและซ ื่อส ัตยHส ุจร ิตให�แก�ก ันอยู�เสมอ 
4.2 ผู�บริหาร ข�าราชการ พนักงาน เม่ือพบเห็นการทุจร ิตท่ีเกิดข้ึน จะต�องไม �เพิกเฉยและ

พร �อม ท ี่จะดําเนินการตรวจสอบให�เปgนไปตามกฎหมาย 
4.3 ผู�บริหาร ข �าราชการ พนักงานจะต�องไม �ทนและไม �ยอมรับต�อการกระทำการทุจริต

ทุกร ูปแบบ 
4.4 ผ ู�บริหาร ข�าราชการ พน ักงานต �องไม�นําวัสดุ อุปกรณH และของใช �ในราชการไปใช �

ส �วนต ัว 
4.5 ผ ู�บริหาร ข�าราชการ พน ักงานจะต�องไม �กระทําการใดๆ ท่ีเปgนการเอ้ือประโยชนHต�อ

บ ุคคลกลุ�มใดกลุ�มหนึ่ง 
4.6 ให �ม ีการจ ัดทําแผนป �องก ันและปราบปรามการทุจริต ที่สามารถนาํไปสู�การปฏ ิบ ัต ิได�

อย �างเป ็นร ูปธรรม และสามารถย ับยั้งหรือปTองกันการท ุจร ิตได �อย�างมีประส ิทธิภาพ 
4.7 หน�วยงานตรวจสอบภายในจะต �องดําเนินงานอย�างอิสระ ไม�ถ ูกแทรกแซงจากผ ู�บริหาร

หร ือผ ู�มีอำนาจ และสามารถย ับยั้งหรือปTองกันการท ุจร ิตได �อย�างมีประส ิทธิภาพ 
4.8 ให�มีการดําเนินการเพื่อปTองกันผลประโยชน Hท ับซ�อน ดังน้ี 

4.8.1 ให�มีการวิเคราะหHความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนHทับซ�อน 
4.8.2 ให�มีการจ ัดทาค ู�มือเก่ียวก ับการปฏ ิบัต ิงานเพื่อปTองกันผลประโยชน Hท ับซ�อน 
4.8.3 ให�ม ีการแลกเปล ี่ยนเร ียนรู�ภายในหน�วยงาน เพื่อให �เกิดความร ู�เร ื่องการ      
         ปTองก ันผลประโยชนHทับซ�อนแก�เจ�าหน�าที่ 
4.8.4 ให �ม ีการปรับปรุงข้ันตอนแนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบ ียบเพื่อป �องก ัน 

                                            ผลประโยชน Hท ับซ�อน 
 

/4.9 ให�มีการ... 
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4.9 ให�มีการดําเนินการปTองกันและปราบปรามการท ุจร ิตในหน �วยงาน ดังนี้ 
4.9.1 ให�ม ีการวิเคราะห HผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปTองกันและ      

ปราบปรามการทุจริต ประจําปZงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อนํามาปรับ
แผนปฏิบัติการปTองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปZงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

4.9.2 ให �ม ีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป �องก ันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจําปZงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4.10 ให�มีการรวมกล ุ�มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน �วยงาน ดังนี้ 
4.10.1 ให�มีการรวมกล ุ�มของเจ �าหน �าท ี่ในหน �วยงาน เพื่อการบริหารงานอย�าง   

โปร�งใส 
4.10.2 ให �ม ีก ิจกรรมที่แสดงถ ึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงาน

ของหน �วยงานให�มีความโปร �งใสยิ่งข้ึน 
 

5. มาตรการด �านคุณธรรมการทํางานในหน �วยงาน 
5.1 การค ัดเล ือก บรรจุ แต �งต ั้ง โยกย�าย เล ื่อนระด ับ การเล ื่อนข้ันเง ินเด ือน การพ ิจารณา

ความดีความชอบ หรือการให�สิทธิประโยชนHต�างๆ ต�องไม�ยึดโยงกับระบบอุปถัมภH หรือผลประโยชนHอ่ืนๆ แอบแฝง 
5.2 สร�างแรงจูงใจ เพื่อรักษาเจ�าหน�าที่ให�ปฏิบัติงานด�วยความสามารถบนพื้นฐานของความดี 
5.3 ให �ม ีการคัดเลือกผู�เข �ารับการฝjกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให �ทุน 

การศึกษาอย�างเป ็นธรรม 
5.4 การใช �จ �ายเง ินงบประมาณ ให�เปgนไปด �วยความจําเป ็น ค ุ�มค �า โปร�งใส และตรวจสอบได� 
5.5 ให�มีการมอบหมายงานด �วยความเปgนธรรม ไม�เล ือกปฏิบัติ ไม�ส ั่งงานในเร่ืองส �วนต ัว 
5.6 ให�คำแนะนํา และร �วมก ันแก�ป ัญหาในงานท ี่ได �ร ับมอบหมายร �วมก ับผ ู�ใต �บังค ับบ ัญชา 
5.7 ให �ม ีการจ ัดเตรียมสถานที่และอุปกรณH เพื่อสนับสน ุนการปฏิบัติงานให�ม ีความพร�อม

อย �างสมํ่าเสมอ 
5.8 ตองปฏิบัติงานตามระเบ ียบ ข้ันตอนอย �างเคร�งครัด เป ็นมาตรฐานและย ึดหลัก

ความถูกต�องอย�างสมํ่าเสมอ 
5.9 ต �องปฏ ิบัต ิงานโดยยึดหล ักความเปgนธรรม เท �าเท ียมกัน 
5.10 ให�มีการปฏ ิบัต ิงานตามค ู�มือ หรือมาตรฐานการปฏิบ ัต ิงานตามภารกิจหล ัก ดังน้ี 

5.10.1  ให�มีคู�มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักท่ีเปgนปbจจุบัน 
5.10.2  ให �จ ัดทํารายงานผลการปฏิบ ัต ิง านตามค ู�มือหร ือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานตามภารก ิจหลัก โดยต�องม ีสาระสำคัญเก่ียวก ับผลผลิตและ
ผลลัพธ Hของการปฏิบัติงาน ม ีการเปรียบเทียบข้ันตอนกระบวนการ
ปฏิบ ัต ิงานที่กําหนดไว�ในคู�มือกับการดําเนินงานท ี่เกิดข้ึนจริง ตลอดจน
ป ัญหาอุปสรรคและแนวทางในการพ ัฒนาปรับปร ุงการปฏิบ ัต ิงาน 

5.11 ให�มีการปฏ ิบัต ิงาน การบริการ ตามภารกิจหล ักด�วยความเปgนธรรม ดังนี้ 
5.11.1  ให �ม ีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานตามภารก ิจหลัก และระยะเวลาท่ี

ใช�ในการดําเนินการ ให�ผ ู�ร ับบร ิการหรือผ ู�มีส �วนได �ส �วนเส ียทราบอย�าง
ช ัดเจน 

/5.11.2 จัดให�มี... 
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5.11.2  จ ัดให�มีระบบการปTองกันหรือการตรวจสอบ เพื่อปTองกันการละเว�นการ
ปฏิบัติหน �าท ี่ตามภารกิจหล ัก 

 

6. มาตรการด �านการสื่อสารภายในหน �วยงาน 
6.1 ถ �ายทอดประกาศนโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน�วยงานให �มีค ุณธรรม และความ

โปร�งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร �งใสในการดําเนินงานของหน �วยงานภาครัฐ ฉบ ับนี้ 
ให �เจ�าหน �าที่ในส ังกัดได �ทราบ 

6.2 นำประกาศนโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน�วยงานให �ม ีคุณธรรม และความโปร �งใส
ตามแนวทางการประเม ินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ ฉบ ับน้ี 
เผยแพร� ในเว็บไซตH www.phrasao.go.th และช �องทางการส ื่อสาร หรือช �องทางการประชาส ัมพ ันธHอ ื่นๆ 

6.3 ให �ผู�บริหารแสดงเจตจํานงต�อเจ�าหน�าที่ภายในหน�วยงาน ในคราวประชุมภายใน
หรือการประชุมประจําเดือน ในการท่ีจะบริหารงานด�วยความซ่ือสัตยH ม ีคุณธรรม จริยธรรม ม ีธรรมาภ ิบาล 
ม ีความโปร�งใส 

 

 จึงประกาศมาให�ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 
 

 

                                                   (นายพูนศักดิ์  สมีารัตนH) 
ปลัดองคHการบริหารส�วนตําบล ปฏิบัติหน�าที่ 

                                         นายกองคHการบริหารส�วนตําบลพระเสารH


