
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต ำบลบ้ำนร้อง 
เรืองมาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มคุีณธรรมและความโปร่งใส 

ตามแนวทางการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
.............................................. 

 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่5 มกราคม  2559 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity (and Transparency Assessment : 
ITA ) ก ำหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงาน กำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/ กิจกรรม เพ่ือพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ  

เพือ่ให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง เป็นไปด้วยคุณธรรม โปร่งใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงกำหนดมาตรการ  ดังนี้ 
 

1. มาตรการดา้นความโปร่งใส  
1.1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจในแต่ละ 

ข ั้นตอน ดังนี้ 
1.1.1 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โ ครงการ 
1.1.2 จัดทำแผนงาน /โ ครงการ 
1.1.3 ด ำเนินการโครงการ 

1.2 ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยความโปร่งใส ดังนี ้ 
1.2.1 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วัน            

ทำการ หลังจากวันทีไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณ  
1.2.2 เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างเพือ่ให้ 

สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ซ ื้อซอง 
ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับคัดเลือก  

1.2.3 ก ำหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าทีท่ี ่
เกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

1.3 การดำเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการให้ 
สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์และส่ืออื่นๆ ดังนี ้

1.3.1 ประกาศเผยแพร่การจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
ระยะเวลาทีก่ำหนด 

1.3.2 ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือ 
จัดจ้างแต่ละโครงการ 

1.3.3 ประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ 
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1.3.4 ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ทีม่ีคุณสมบัติเบือ้งต้นในการซ้ือหรือจ ้างแต่ละ 

โ ค ร ง ก า ร  
1.3.5 ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการ  

จัดซ้ือจัดจ้างและเหตุผลทีใ่ช้ในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ้าง  
           1.4 วิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ดังนี้ 

1.4.1 ให้มีการวเิคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจำปีงบประมาณทีผ่่านมา  
1.4.2 น ำผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณทีผ่่านมา  มา

ใช้ใน  การปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจ้างในปงีบประมาณปัจจุบัน 
1.5 มีช่องทางให้ประชาชนถึงข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี ้

1.5.1 มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ทีท่ำการของหน่วยงาน 
                      1.5.2 มีข้อมูลอำนาจหน้าทีต่ามกฎหมายกำหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่ออ่ืนๆ                         

1.5.3 มีระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท ์
หรือระบบCall Center 

1.5.4 มีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานทางส่ือต่างๆ 
1.6 มีการดำเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนการปฏิบัติงาน การให้บริการของหนว่ยงาน ดังนี้ 

1.6.1 มีการกำหนดช่องทางการรอ้งเรียนและขั้นตอน กระบวนการจัดการเร่ือง 
ร้องเรียน 

1.6.2 มีการกำหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าทีผู้่รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน  
1.6.3 มีระบบการตอบสนอง หรือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเร่ือง 

ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
1.6.4 มีรายงานสรุปผลการด ำเนินการเร่ืองร้องเรียน พร้อมร ะบุปัญหา 

อุปสรรค และแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานหรือส่ืออื่น  ๆ
2. มาตรการดา้นความพร้อมรับผิด  

2.1 ผู้บริหารจะต้องแสดงเจตจ ำนงทีจ่ะมุ่งน ำหน่วยงานให้มีการด ำเนินงานด้วยค วาม 
ซ่ือสัตย์สุจริต และพร้อมทีจ่ะแสดงความรับผิดชอบ หากหน่วย งานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคม 
โ ด ย ร ว ม  
 

2.2 ผู้บริหาร จะต้องสนับสนุนงบประมาณหรือการด ำเนินการเพือ่ให้เกิดความโปร่ งใส 
และซ่ือสัตย์สุจริตมากขึ้นในหน่วยงาน  

2.3 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องปฏิบัติหน้าทีด้่วยความเต็มใจ เต็ม
ความสามารถมีความกระตือรือร้น มุ่งผลสัมฤทธิข์องงาน  

2.4 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องให้คว า ม ส ำคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
หน้าทีค่วามรับผิดชอบ มากกว่าเร่ืองส่วนตัว  

2.5 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องมีส่วนในความรับผิดชอบหากเกิดความ 
เสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานทีผิ่ดพลาดของตนเอง  

2.6 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องเปิดโอกาสพร้อมรับฟังการวิพากษ์หรือ 
จากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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3. มาตรการดา้นความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัตงิาน  

3.1 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่ นใดเพือ่แลกก  ับ 
การให้บริการ หรือการอำน ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก  
               3.2 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนกังาน ไม่ใช้อำนาจหน้าทีเ่พือ่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองและ 
พวกพ้อง  

3.3 ผู้บริหาร ข้าราชการ  ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา โครงการหรือ  สัมปทานใดๆ 
ของหน่วยงาน  

3.4 ผู้บริหาร  ข้าราชการ พนักงาน ต้องไม่มีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์ หรือม  ีผล 
ประโยชน์ร่วมกับคู่สัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด  ๆ
3.5 ก า ร ด ำเนินงาน การอนุมัติต่างๆ จะต้องไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหร ือ 
ผู้มีอ านาจเพือ่ก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

4. มาตรการดา้นวัฒนธรรม คุณธรรม ภายในองค์กร  
4.1 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท ำงานทีดี่ 

มีคุณธรรมและซ่ือสัตว์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ  
4.2 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเมื่อพบเห็นการทุจริตทีเ่กิดขึ้น จะต้องไม่เพิกเ ฉย 

และพร้อมทีจ่ะดำเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย 
4.3 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องไม่ทนและไม่ยอมรับต่อการกระทำก า ร ทุจริต 

ทุกรูปแบบ 
4.4 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ต้องไม่น ำวัสดุ อุปกรณ์ราชการไปและของใช้ใน

ราชการไปใช้ส่วนตัว  
4.5 ผู้บริหาร ข้ าราชการ พนักงาน จะต้องไม่กระท ำการใดๆ ทีเ่ป็นการเอื้อประโย ชน์ 

ต่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  
4.6 ให้มีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีส่ามารถนำไปสู่กา ร ป ฏ  ิบัติได้

อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถยับยั้งการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4.7 หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องดำเนินงานอย่างมีอิสระ ไม่ ถูกแทรกแซงจาก 

ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ และสามารถยับยั้งหรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.8 ให้มีการดำเนินการเพือ่ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

                                        4.8.1 ให้มีการวิเคราะห์ความเส่ียงกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 
                          4.8.2 ให้มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพือ่ป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน  

4.8.3 ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายใน หน่วยงาน เพือ่ให้เกิดความรู้เร  ื่องการ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที ่ 

4.8.4 ให้มีการปรับปรุ งขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบ เพื่ อ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

4.9 ให้มีการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ดังนี ้ 
4.9.1 ให้มีการวิเคราะห์ผลการด ำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกั นและ 

ปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ .ศ . 2563 เพือ่นำม าปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตของปีงบประมาณ พ.ศ . 2564 
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4.9.2 ให้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของปีงบประมาณ พ.ศ . 2564 

4.10 ให้มีการรวมกลุ่มเพือ่ตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน ดังนี ้
                               4.10.1 ให้มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงาน เพือ่การบริหารงานอยา่ง 
โปร่งใส  
                                        4.10.2 ให้มีกิจกรรมทีแ่สดงถึงความพยายามทีจ่ะปรับปรุงการบริหารงานของ 
หน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 

5. มาตรการดา้นคุณธรรมการทำง า น ใ นหน่วยงาน  
5.1 การคัดเลือก บรรจุ แต่งต้ัง  โยกย้าย  เล่ือนระดับ การเล่ือนขั้นเงินเดือน การ 

พิจารณาความดีความชอบ หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ต้องไม่ยึ ดโยงกับระบบอุปถัมภ์ หรือผลประโย ชน์อื่นๆ
แ อ บ แ ฝ ง  
 

5.2 สร้างแรงจูงใจ เพือ่รักษาเจ้าหน้าทีใ่ห้ปฏิบัติงานด้วยความสามารถบนพืน้ฐานของ 
ความดี  

5.3 ให้มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ 
ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม 

5.4 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปด้วยความจ าเป็น คุ้มค่า โปร่งใส และ 
ตรวจสอบได้ 
                               5.5 ให้มีการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สั่งงานในเรื่องส่วนตัว 

5.6 ให้คำแ น ะ น า และร่วมแก้ปัญหาในงานทีไ่ด้รับมอบหมายร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
5.7 ให้มีการจัดเตรียมสถานทีแ่ละอุปกรณ์ เพือ่สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อม 

อย่างสม่ าเ ส ม อ   
5.8 ต้องปฏิบัติงานตามระเ บียบ ขึ้นตอน อย่างเคร่งครัด   เป็นมาตรฐาน  และยึดหลัก 

ความถูกต้องอย่างสม่ าเสมอ  
5.9 ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอน อย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐา น และยึดหล  ัก 

ความถูกต้องอย่างสม่ าเ ส ม อ  
5.10 ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ดังนี้ 

5.10.1 ให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ทีเ่ป็นปัจจุบัน  
5.10.2 ให้จัดท ำรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการ 

ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก โดยต้องมีสาระส ำคัญเกี่ยวกับผลผลิตแ ละผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานมีการเ ปรียบเทียบ
ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติ งานทีก่ำหนดไว้ในคู่มือกับการด ำเนินงาน ทีเ่กินขึ้นจริง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและ 
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

5.11 ให้มีการปฏิบัติงาน การบริการ ตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม ดังนี ้ 
5.11.1 ให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิ จหลัก และระยะเวลาที 

ใช้ใ น ก า ร ด ำเนินการ ให้ผู้รับบริการหรือผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน  
5.11.2 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบ เพือ่ป้องกันการละเว้นกา ร 

ปฏิบัติหน้าทีต่ามภารกิจหลัก 
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6. มาตรการดา้นการสื่อสารภายในหน่วยงาน  
6.1 ถ่ายทอดประกาศนโยบาย มาตรการ เพือ่พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และ 

ความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ให ้
เจ้าหน้าทีใ่นสังกัดได้รับทราบ 

6.2 น ำประกาศนโยบาย มาตรการ เพือ่พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความ  
โปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดนงานของหน่วยงานภาครัฐาเนิ ฉบับนี้ เผยแพร่ 
ในเว็บไซต์www.banrong.go.th และช่องทางการส่ือสารหรือช่องทางการประชาสัมพันธ์อื่นๆ  

6.3 ให้ผู้บริหารแสดงเจตจำนงต่อเจ้าหน้าทีภ่ายในหน่วยงาน ในคราวประชุมภายในหรือ 
การประชุมประจำเดือน ในการทีจ่ะบริหารงานด้วยความซ่ือสัตว์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส 
 
 
 

ประกาศ  ณ  3 วันที ่ ตุลาคม  พ .ศ . 2564   
 
 
 
 

 ( นายประหยัด  สุวรรณโน) 
       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง 


