ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา
เรื่อง มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
---------------------------------------------------มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 5 มกราคม 2559 ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ทุ ก หน่ ว ยงาน
เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and
transparency Assessment : ITA) กาหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงาน กาหนดนโยบาย มาตรการ
แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา เป็นไปด้วยความโปร่งใสมี
คุ ณ ธรรมตามแนวทางการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
จึงกาหนดมาตรการ ดังนี้
1. มาตรการด้านความโปร่งใส
1.1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจหลักในแต่ละ
ขั้นตอน ดังนี้
1.1.1 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ
1.1.2 จัดทาแผนงาน/โครงการ
1.1.3 ดาเนินการตามโครงการ
1.2 ให้ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส ดังนี้
1.2.1 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบั ติการจัดซื้อ จัดจ้า ง ภายใน 30 วัน ทาการ
หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
1.2.2 เผยแพร่ข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ สาธารณชนตรวจสอบข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างได้โดยมีองค์ประกอบชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ซื้อซอง ผู้ได้รับคัดเลือก
1.2.3 ก าหนดแนวทางการตรวจสอบถึ ง ความเกี่ ย วข้ อ งระหว่ า งเจ้ า หน้ า ที่
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1.3 การดาเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชน
ทราบผ่านเว็บไซต์และสื่ออื่น ๆ ดังนี้
1.3.1 ประกาศเผยแพร่ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งแต่ ล ะโครงการล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า
ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
1.3.2 ประกาศเผยแพร่หลั กเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสิ นผลการจัดซื้อ
จัดจ้างแต่ละโครงการ
1.3.3 ประกาศเผยแพร่วิธีการคานวณราคากลางแต่ละโครงการ
1.3.4 ประกาศเผยแพร่ รายชื่ อผู้ ที่มี คุณสมบัติเ บื้องต้นในการซื้ อหรื อจ้างแต่ ล ะ
โครงการ
1.3.5 ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง

-21.4 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
1.4.1 ให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1.4.2 นาผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1.5 มีช่องทางให้ประชาชนถึงข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี้
1.5.1 มีการประชาสัมพันธ์ ณ สานักงานของหน่วยงาน
1.5.2 มีข้อมูลอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือ
สื่ออื่น ๆ
1.6 มีการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน การให้ บริการของหน่วยงาน
ดังนี้
1.6.1 มีการกาหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน กระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน
1.6.2 มีการกาหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
1.6.3 มีระบบการตอบสนอง หรือรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ
1.6.4 มีรายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหา อุปสรรค
และแนวทางแก้ไขและเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่น ๆ
2. มาตรการด้านความพร้อมรับผิดชอบ
2.1 ผู้บริหาร จะต้องแสดงเจตจานงที่มุ่งนาหน่วยงานให้มีการดาเนินงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากหน่วยงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดย
ส่วนรวม
2.2 ผู้บริหาร จะต้องสนับสนุนงบประมาณหรือการดาเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ
ซื่อสัตย์สุจริตมากขึ้นในหน่วยงาน
2.3 ผู้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการ พนั ก งาน จะต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความเต็ ม ใจ
เต็มความสามารถ มีความกระตือรือร้นมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
2.4 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบมากกว่าส่วนตัว
2.5 ผู้ บ ริ ห าร ข้าราชการ พนั กงาน จะต้องมีส่ ว นในความรับผิ ดชอบ หากเกิดควา ม
เสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของตน
2.6 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องเปิดโอกาสพร้อมรับฟังการวิพากษ์ หรือติชม
จากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย
3. มาตรการด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
3.1 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการ
ให้บริการหรือการอานวยความสะดวก
3.2 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไม่ใช้อานาจหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวก
พ้อง
3.3 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไม่มีส่วนได้เสียในสัญญา โครงการ หรื อมีสัมปทาน
ใด ๆ ของหน่วยงาน

-33.4 ผู้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการ พนั ก งาน ต้ อ งไม่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งเชิ งอุ ป ถั ม ภ์ หรื อ มี
ผลประโยชน์ร่วมกับคู่สัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ
3.5 การดาเนินงาน การอนุมัติต่าง ๆ จะต้องไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มี
อานาจเพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
4. มาตรการด้านวัฒนธรรม คุณธรรม ภายในองค์กร
4.1 ผู้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการ พนั ก งาน จะต้ อ งมี ก ารถ่ า ยทอดพฤติ ก รรมการท างานที่ ดี
มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ
4.2 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เมื่อพบเห็นการทุจริตจะต้องไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะ
ดาเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย
4.3 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องไม่ทนและไม่ยอมรับต่อการกระทาการทุจริต
ทุกรูปแบบ
4.4 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ต้องไม่นาวัสดุ อุปกรณ์ และของใช้ในราชการไปใช้
ส่วนตัว
4.5 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์
ต่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
4.6 ให้มีการจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถยับยั้งการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.7 หน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องดาเนินงานอย่างมีอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้บริหาร
หรือผู้มีอานาจและสามารถยับยั้งหรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.8 ให้มีการดาเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
4.8.1 ให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
4.8.2 ให้มีการจัดทาคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4.8.3 ให้มีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ภ ายในหน่ว ยงาน เพื่อให้ เกิดความรู้เรื่องการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่
4.8.4 ให้การปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบ เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
4.9 ให้มีการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ดังนี้
4.9.1 ให้ มี ก ารวิ เ คราะห์ ผ ลการด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตประจาปีที่ผ่ านมา เพื่อนามาปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีปัจจุบัน
4.9.2 ให้มีการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี
4.10 ให้มีการรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน ดังนี้
4.10.1 ให้ มี ก ารรวมกลุ่ ม ของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงาน เพื่ อ การบริ ห ารงาน
อย่างโปร่งใส
4.10.2 ให้ มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของ
หน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น

-45. มาตรการด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
5.1 การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพิจารณา
ความดีความชอบ หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ต้องไม่ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ หรือผลประโยชน์อื่น ๆ
แอบแฝง
5.2 สร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษาเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้านความสามารถบนพื้นฐานของความดี
5.3 ให้ มี ก ารคั ด เลื อ กผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม การสั ม มนา การศึ ก ษาดู ง าน การให้
ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม
5.4 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปด้วยความจาเป็น คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้
5.5 ให้มีการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สั่งงานในเรื่องส่วนตัว
5.6 ให้คาแนะนา และร่วมแก้ปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา
5.7 ให้มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมอย่าง
สม่าเสมอ
5.8 ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอน อย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความ
ถูกต้องอย่างสม่าเสมอ
5.9 ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน
5.10 ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ดังนี้
5.10.1 ให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่เป็นปัจจุบัน
5.10.2 ให้จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลัก โดยต้องมีสาระสาคัญเกี่ยวกับผลผลิตและผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน มีการเปรียบเทียบขั้นตอน
กระบวนการปฏิบัติงานที่กาหนดไว้ในคู่มือกับการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
5.11 ให้มีการปฏิบัติงาน การบริการ ตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม ดังนี้
5.11.1 ให้ มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลั ก และระยะเวลาที่ใช้
ในการดาเนินการให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียทราบอย่างชัดเจน
5.11.2 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจหลัก
6. มาตรการด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน
6.1 ถ่ายทอดประกาศนโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความ
โปร่ งใสตามแนวทางการประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนินงานของหน่ วยงานภาครั ฐฉบั บนี้
ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับทราบ
6.2 นาประกาศนโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุ ณธรรม และความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ http://www.talomaena.go.th และช่องทางการสื่อสารหรือช่องทางการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
6.3 ให้ผู้บริหารแสดงเจตจานงต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ในคราวประชุมภายในหรือการ
ประชุมประจาเดือน ในการที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีธรรมาภิบาล มีความ
โปร่งใส

-5จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2562

(นายสุไลมาน กูแม)
ผู้อานวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา

