
 
 

             (ส ำเนำคู่ฉบับ) 
 

     ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขุมเงิน 
    เรื่อง  มำตรกำร เพ่ือพัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ตำมแนวทำงประเมินคุณธรรมและควำมโปรงใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
           ................................................... 

    มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2559 ให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำน เข้ำร่วมกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment:ITA) ก ำหนดให้ผู้บริหำรของหน่วยงำน ก ำหนดนโยบำย มำตรกำร แผนงำนหรือโครงกำร/กิจกรรม เพ่ือ
พัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส ตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งในในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ  

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขุมเงิน เป็นไปด้วยควำมมีคุณธรรมโปร่งใส ตำม 
แนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งในในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐจึงก ำหนดมำตรกำร ดังนี้ 

1. มาตรการด้านความโปร่งใส   
1.1 เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักในแต่ละ 

ขั้นตอน ดังนี้ 
    1.1.1 แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงำน/โครงกำร 
    1.1.2 จัดท ำแผนงำน/โครงกำร 
    1.1.3 ด ำเนินกำรโครงกำร 
   1.2 ให้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยควำมโปร่งใส ดังนี้ 
    1.2.1 ประกำศเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำยในระยะเวลำ 30 วันท ำ
กำรหลังจำกวันที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
    1.2.2 เผยแพร่ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพื่อสำธำรณชน
สำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพ่ือให้สำธำรณชนสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ โดยมี
องค์ประกอบ ชื่อโครงกำร งบประมำณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยืนซอง ผู้ได้รับคัดเลือก 
    1.2.3 ก ำหนดแนวทำงกำรตรวจสอบถึงควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และผู้เสนองำน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
   1.3 กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรให้สำธำรณชน
รับทรำบ ผ่ำนเว็บไซต์และสื่ออ่ืนๆ ดังนี้ 
    1.3.1 ประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
ระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด 
    1.3.2 ประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก/ตัดสินผลกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงแต่ละโครงกำร 
    1.3.3 ประกำศเผยแพร่วิธีกำรค ำนวณรำคำกลำงแต่ละโครงกำร 
    1.3.4 ประกำศเผยแพร่ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรพร้อมระบุวิธีกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและเหตุผลที่ใช้ในกำรตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
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   1.4 วิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ดังนี้ 
    1.4.1 ให้มีกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 
    1.4.2 น ำผลกำรวิเครำะห์กำรำจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 มำใช้
ในกำรปรับปรุงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
   1.5 มีช่องทำงให้ประชำชนถึงข้อมูลของหน่วยงำน ดังนี้ 
    1.5.1 มีหน่วยงำนประชำสัมพันธ์ ณ ที่ท ำกำรของหน่วยงำน 
    1.5.2 มีข้อมูลอ ำนำจหน้ำที่ตำมท่ีก ำหมำยก ำหนดทำงเว็ปไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่อ
อ่ืนๆ 
    1.5.3. มีระบบกำรใช้ข้อมูลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์ 
หรือ ระบบ Call Center 
    1.5.4 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนทำงสื่อต่ำงๆ 
   1.6 มีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกำรปฏิบัติงำน กำรให้บริกำรของหน่วยงำน ดังนี้ 
    1.6.1 มีกำรก ำหนดช่องทำงกำรร้องเรียนและข้ันตอน กระบวนกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียน 
    1.6.2 มีกำรก ำหนดหน่วยงำนหรือเข้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
    1.6.3 มีระบบกำรตอบสนอง หรือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ให้ผู้ร้องเรียนทรำบ 
    1.6.4 มีรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหำ อุปสรรค 
และแนวทำงแก้ไข และเผยแพร่ให้สำธำรณชนรับทรำบ ผ่ำนเว็ปไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ 
  2. มำตรกำรด้วนควำมพร้อมรับผิด 
   2.1 ผู้บริหำร จะต้องแสดงเจตจ ำนงที่จะมุ่งน ำหน่วยงำนให้มีกำรด ำเนินงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ 
สุจริต และพร้อมที่จะแสดงควำมรับผิดชอบ หำกหน่วยงำนนั้นส่งผลกระทบและเกิดควำมเสียหำยต่อสังคมโดยรวม 
   2.2 ผู้บริหำรจะต้องสนับสนุนงบประมำณหรือกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้เกิดควำมโปร่งในและซื้อ
สัตย์สุจริตมำกข้ึนในหน่วยงำน 
   2.3 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน จะต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเต็มใจ เต็มควำมสำมำรถมี
ควำมกระตือรือร้น มุ่งผลสมฤทธิ์ของงำน 
   2.4 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน จะต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ มำกกว่ำเรื่องส่วนตัว 
   2.5 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน จะต้องมีส่วนในควำมรับผิดชอบ หำกเกิดควำมเสียหำย
อันเนื่องมำกจำกกำรปฏิบัติงำนที่ผิดพลำดของตนเอง 
   2.6 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน จะต้องเปิดโอกำสพร้อมรับฟังกำรวิพำกษ์ หรือติชมจำก
ประชำชน ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  3. มำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 
   3.1 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน ไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพ่ือแลกกับกำร
ให้บริกำร หรือกำรอ ำนวยควำมสะดวก 
   3.2 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน ไม่ใช้อ ำนำจหน้ำที่ เพื่อเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองและพวก
พ้อง 
   3.3 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน ไม่มีส่วนได้เสียในสัญญำ โครงกำร หรือสัมปทำนใดๆของ
หน่วยงำน 
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   3.4 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน ต้องไม่มีควำมเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์ หรือมีผลประโยชน์
ร่วมกับคู่สัญญำโครงกำรหรือสัมปทำนใดๆ 
   3.5 กำรด ำเนินงำน กำรอนุมัติต่ำงๆ จะต้องไม่มีกำรแทรกแซงจำกฝ่ำยกำรเมืองหรือผู้มี
อ ำนำจเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
  4. มำตรกำรด้ำนวัฒนธรรม คุณธรรม ภำยในองค์กร 
   4.1 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน จะต้องมีกำรถ่ำยทอดพฤติกรรมกำรท ำงำนที่ดี มี
คุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ 
   4.2 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน เมื่อพบเห็นกำรทุจริตที่เกิดข้ึน จะต้องไม่เพิกเฉยและ
พร้อมที่จะด ำเนินกำรตรวจสอบ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
   4.3 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน จะต้องไม่ทนและไม่ยอมรับต่อกำรกระท ำกำรทุจริตทุก
รูปแบบ 
   4.4 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน ต้องไม่น ำวัสดุ อุปกรณ์ และของใช้ในรำชกำรไปใช้
ส่วนตัว 
   4.5 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน จะต้องไม่กระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรเอ้ือประโยชน์ต่อ
บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
   4.6 ให้มีกำรจัดท ำแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ที่สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้
อย่ำงเป็นรูปธรรม และสำมำรถยับยั้งหรือป้องกันกำรทุจริตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   4.7 หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน จะต้องด ำเนินงำนอย่ำงมีอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจำกผู้บริหำร
หรือผู้มีอ ำนำจ และสำมำรถยับยั้งหรือป้องกันกำรทุจริตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   4.8 ให้มีกำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
    4.8.1 ให้มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
    4.8.2 ให้มีกำรจัดท ำคู่มือเกีย่วกับกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
    4.8.3 ให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดควำมรู้เรื่องกำร
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่ 
    4.8.4 ให้มีกำรปรับปรุงขั้นตอน แนวทำงกำรปฏิบัติงำน หรือระเบียบ เพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
   4.9 ให้มีกำรด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำน ดังนี้ 
    4.9.1 ให้มีกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559  เพื่อน ำมำปรับแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตของปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
    4.9.2 ให้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
   4.10 ให้มีกำรรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบกำรบริหำรงำนในหน่วยงำน ดังนี้ 
    4.10.1 ให้มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน เพ่ือกำรบริหำรงำนอย่ำง
โปร่งใส 
    4.10.2 ให้มีกิจกรรมท่ีแสดงถึงควำมพยำยำมที่จะปรับปรุงกำรบริหำรงำนของ
หน่วยงำนให้มีควำมโปร่งในยิ่งขึ้น 
  5.มำตรกำรด้ำนคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 
   5.1 กำรคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย เลื่อนระดับ กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน กำรพิจำรณำ
ควำมดี ควำมชอบ หรือกำรใช้สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ต้องไม่ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ หรือผลประโยชน์อื่นๆ แอบแฝง 
    5.2 สร้ำงแรงจูงใจ เพื่อรักษำเจ้ำหน้ำที่ให้ปฏิบัติงำนด้วยควำมสำมำรถบนพ้ืนฐำนของควำมดี 

/5.3 ให้..... 
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   5.3 ให้มีกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน กำรให้ทุนกำรศึกษำ
อย่ำงเป็นธรรม 
   5.4 กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไปด้วยควำมจ ำเป็น คุ้มค่ำ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
   5.5 ให้มีกำรมอบหมำยงำนด้วยควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติไม่สั่งงำนในเรื่องส่วนตัว 
   5.6 ให้ค ำแนะน ำ และร่วมแก้ปัญหำในงำนที่ได้รับมอบหมำยร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชำ 
   5.7 ให้มีกำรจัดเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมพร้อมอย่ำง
สม่ ำเสมอ 
   5.8 ต้องปฏิบัติงำนตำมระเบียบ ขั้นตอน อย่ำงเคร่งครัด เป็นมำตรฐำนและยึดหลักควำม
ถูกต้องอย่ำงสม่ ำเสมอ 
   5.9 ต้องปฏิบัติงำนโดยยึดหลักควำมเป็นธรรมเท่ำเทียมกัน 
   5.10 ให้มีกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือ หรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก ดังนี้ 
    5.10.1 ให้มีคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก ที่เป็นปัจจุบัน 
    5.10.2 ให้จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
ตำมภำรกิจหลัก โดยต้องมีสำระส ำคัญเกี่ยวกับผลผลิตและผลลัพธ์ของกำรปฏิบัติงำนมีกำรเปรียบเทียบขั้นตอน 
กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดไว้ในคู่มือกับกำรด ำเนินงำนที่เกิดข้ึนจริง ตลอดจนปัญหำอุปสรรคและแนวทำงในกำร
พัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 
   5.11 ให้มีกำรปฏิบัติงำน กำรบริกำร ตำมภำรกิจหลักด้วยควำมเป็นธรรม ดังนี้ 
    5.11.1 ให้มีกำรแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก และระยะเวลำที่ใช้ใน
กำรด ำเนินกำร ให้ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้เสียทรำบอย่ำงชัดเจน 
    5.11.2 จัดให้มีระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบ เพื่อป้องกันกำรละเว้นกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจหลัก 
  6.มำตรกำรด้ำนกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำน 
   6.1 ถ่ำยทอดประกำศนโยบำย มำตรกำร เพ่ือพัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรม และควำมโปร่ง
ในตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ฉบับนี้ ให้เจ้ำหน้ำที่ใน
สังกัดทรำบ 
   6.2 น ำประกำศนโยบำย มำตรกำร เพื่อพัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรม และควำมโปร่งในตำม
แนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ฉบับนี้ เผยแพร่ในเว็บไซต์ และ
ช่องทำงกำรสื่อสำร หรือช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์อ่ืนๆ 
   6.3 ให้ผู้บริหำรแสดงเจตจ ำนงต่อเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน ในครำวประชุมภำยในหรือกำร
ประชุมประจ ำเดือน ในกำรที่จะบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีธรรมำภิบำล มีควำมโปร่งใส 

   จึงประกำศเพ่ือทรำบโดยทั่วกัน 
 
    ประกำศ   ณ   วันที่   5   เดือน   มกรำคม  พ.ศ.  2560 
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                (นำยสมปอง อยู่คง) 
            นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขุมเงิน 

 
 

       
 


