












 
 
 
 
 
  

 ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลทองเอน 
 เรื่อง   มาตรการเพื่อพฒันาหนว่ยงานให้มคีุณธรรม และความโปรง่ใส 

ตามแนวทางการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั 
ขององค์การบริหารสว่นต าบลทองเอน 
------------------------------------------ 

  ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้า
ร่วมการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใส ในการด า เนิน งานของหน่ วยงานภาครัฐ  ( Integrity and 
TransparencyAssessment : ITA) ซึ่งในแบบประเมินก าหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงาน ก าหนดนโยบาย 
มาตรการ แผนงานหรือโครงการ / กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน เป็นไปด้วยความมีคุณธรรมโปร่งใส 
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงก าหนดมาตรการ
ดังนี้ 
  1. มาตรการด้านความโปร่งใส 
  1.1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก 
ในแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 
   1.1.1 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน / โครงการ 
   1.1.2 จัดท าแผนงาน / โครงการ 
   1.1.3 ด าเนินการโครงการ 
  1.2 ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส ดังนี้ 
   1.2.1 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วันท าการ  
            หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
   1.2.2. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สาธารณชน 
             สามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบซื่อโครงการ  
             งบประมาณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง  ผู้ได้รับการคัดเลือก 
   1.2.3 ก าหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องกับ 
            การจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  1.3 ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชน
รับทราบผ่านเว็บไซต์และสื่ออ่ืน ๆ ดังนี้ 
   1.3.1 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลา 
            ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
   1.3.2 ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก / ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง                    
                                        แต่ละโครงการ 
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   1.3.3 ประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ 
   1.3.4 ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ 
   1.3.5 ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัด 
                                        จ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  1.4 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
   1.4.1 ให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   1.4.2 น าผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาใช้ 
            ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  1.5 มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี้ 
   1.5.1 มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน 
   1.5.2 มีข้อมูลอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือ         
            สื่ออ่ืน ๆ 
   1.5.3 มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ 
            หรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของ 
            หน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาท าการ 
   1.5.4 มีการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานสื่อต่าง ๆ 
  1.6 มีการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน / การให้บริการของหน่วยงานดังนี้ 
   1.6.1 มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน / กระบวนการจัดการเรื่อง 
            ร้องเรียน 
   1.6.2 มีการก าหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
   1.6.3 มีระบบการตอบสนอง หรือรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ 
            ร้องเรียนทราบ 
   1.6.4 มีรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหา อุปสรรคและ 
            แนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืน ๆ 
  2. มาตรการด้านความพร้อมรับผิด 
  2.1 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ      
เต็มความสามารถ มีความกระตือรือร้น มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  2.2 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน จะต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ มากกว่าเรื่องส่วนตัว 
  2.3 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน จะต้องมีส่วนในความรับผิดชอบ หากเกิด
ความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของตนเอง 
  2.4 ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน จะต้องแสดงเจตจ านงที่จะมุ่งน าหน่วยงานให้
มีการด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากงานนั้นส่งผลกระทบเกิดความ
เสียหายต่อสังคมโดยรวม 
  2.5 ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน จะต้องสนับสนุนงบประมาณหรือการ
ด าเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริตมากขึ้นในหน่วยงาน 
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  2.6 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน จะต้องเปิดโอกาสพร้อมรับฟังการวิพากษ์ 
หรือติชม จากประชาชน / ผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  3. มาตรการดา้นความปลอดจากการทจุริตในการปฏบิัตงิาน 
  3.1 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน จะต้องไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืน
ใดเพ่ือแลกกับการให้บริการหรืออ านวยความสะดวก 
  3.2 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน จะต้องไม่ใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือเอ้ือประโยชน์
แก่ตนเองและพวกพ้อง 
  3.3 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน จะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา
โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ ของหน่วยงาน 
  3.4 ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน ต้องไม่มีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์หรือมี
ผลประโยชน์ร่วมกับคู่สัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ 
  3.5 การด าเนินงาน / การอนุมัติต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน จะต้องไม่มีการ
แทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอ านาจ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
  4. มาตรการดา้นวฒันธรรมคณุธรรมภายในองค์กร 
  4.1 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน จะต้องมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างาน
ที่ดมีีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่กันอยู่เสมอ 
  4.2 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน เมื่อพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้น จะต้องไม่
เพิกเฉยและพร้อมที่จะด าเนินการร้องเรียน แจ้งเบาะแส แก่ผู้บริหารทราบทันที 
  4.3 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน จะต้องไม่ทนและยอมรับต่อการกระท าการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 
  4.4 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน จะต้องไม่น าวัสดุ อุปกรณ์ และของใช้ใน
ราชการไปใช้ส่วนตัว 
  4.5 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน จะต้องไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการเอ้ือ
ประโยชน์ต่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
  4.6 ให้มีการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม และสามารถยับยั้งการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.7 หน่วยตรวจสอบภายใน จะต้องด าเนินงานอย่างมีอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้บริหารหรือผู้มี
อ านาจ และสามารถยับยั้งหรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.8 ให้มีการด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
   4.8.1 ให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ 
            ทับซ้อน 
   4.8.2 ให้มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
   4.8.3 ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความรู้เรื่องการ 
            ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 
   4.8.4 ให้มีการปรับปรุงขั้นตอน / แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบ เพ่ือ 
           ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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  4.9 ให้มีการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ดังนี้ 
   4.9.1 ให้มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
            ปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือน ามาปรับ 
            แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของปีงบประมาณถัดไป 
   4.9.2 ให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  4.10 ให้มีการรวมกลุ่มเพ่ือตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน ดังนี้ 
   4.10.1 ให้มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส 
   4.10.2 ให้มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของ 
              หนว่ยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 
  5. มาตรฐานคณุธรรมการท างานในหนว่ยงาน 
  5.1 การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ การพิจารณาความดีความชอบ หรือการให้
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ต้องไม่ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ เส้นสาย หรือผลประโยชน์อื่น ๆ แอบแฝง 
  5.2 สร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษาเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี 
  5.3 ให้มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา
อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
  5.4 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปด้วยความจ าเป็น คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  5.5 ให้มีการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สั่งงานในเรื่องส่วนตัว 
  5.6 ให้มีการอธิบายรายละเอียดของงาน ก าหนดเป้าหมาย ติดตาม ให้ค าแนะน า และร่วม
แก้ปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
  5.7 ให้มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมอย่าง   
สม่ าเสมอ 
  5.8 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอนอย่าง
เคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้องอยู่เสมอ 
  5.9 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม 
เท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ 
  5.10 ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ดังนี้ 
   5.10.1 ให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ที่เป็นปัจจุบัน 
   5.10.2 ให้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
              ตามภารกิจหลัก โดยต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับผลผลิตและผลลัพธ์ของ 
      การปฏิบัติงาน มีการเปรียบเทียบขั้นตอน / กระบวนการปฏิบัติงานที่ 
     ก าหนดไว้ในคู่มือกับการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ตลอดจนปัญหาอุปสรรค 
      และแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง การปฏิบัติงาน 
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  5.11 ให้มีการปฏิบัติงาน / การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม ดังนี้ 
   5.11.1 ให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใช้ 
     ในการด าเนินการให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
   5.11.2 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการ 
      ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก 
  6. มาตรการดา้นการสื่อสารภายในหนว่ยงาน 
  6.1 ถ่ายทอดประกาศนโยบาย /มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส 
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ให้เจ้าหน้าที่ใน
สังกัดได้รับทราบ 
  6.2 น าประกาศนโยบาย / มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ เผยแพร่ในเว็บไซต์
และช่องทางการสื่อสารหรือช่องทางการประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ 
  6.3 ให้ผู้บริหารแสดงเจตจ านงต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ในคราวประชุมภายในหรือการ
ประชุมประจ าเดือน ในการที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส 

    ประกาศ ณ วันที่  3  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
               (นายพรเทพ  ทับทิมทอง) 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน  ปฏิบัติหน้าที่ 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  

 ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลทองเอน 
 เรื่อง   มาตรการภายในเพื่อสง่เสรมิความโปรง่ใสและป้องกนัการทจุรติ  

------------------------------------------ 
  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน  และเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน จึงก าหนดมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต ดังนี้ 
  ๑. มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  พระราชบัญญั ติการจัดซื้ อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไป
จนถึงลักษณะการใช้ จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวงพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ จึงก าหนดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและแผนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัด
จ้าง ดังนั้นเพ่ือให้การ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอนเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม จึงให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๑. ประกาศเผยแพร่ปฏิบัติการจัดซื้อจัดชัดจ้าง ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน ท าการหลังจากวันที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
  ๒. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบ 
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีองค์ประกอบตามกฎหมาย ระเบียบ ก าหนด 
  3. ก าหนดแนวทางตรวจสอบความเก่ียวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
ผู้เสนอราคา เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกัน 
  ๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเก่ียวข้องกับผู้เสนอราคา
ทั้งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
  ๕. ห้ามมิให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ด ารงต าแหน่งที่ท าหน้าที่ทับซ้อน  
  ๖. เจ้าหน้าที่ท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนอราคา ดังนี้ 
   ๖.๑ ตรวจสอบชื่อ - สกุล ของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรใน 
หน่วยงานหรือไม่ เช่น บิดา มารดา พ่ีน้อง ญาติ เพ่ือน คู่แข่ง ฯลฯ 
   ๖.๒ ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือ
เกี่ยวข้อง กับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ 
   ๖.๓ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการ ทั้ ง
ผลประโยชน์ส่วนตน หรือผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 

 
/ให้เจ้าหน้าที.่.. 
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  ๗. ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
  ๒. มาตรการป้องกนัการรบัสนิบน 
  รัฐบาลก าหนดให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญ และถือ
ว่าเป็นวาระแห่งชาติที่ส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอนใน
ฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งต้องผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงได้ก าหนดให้มีมาตรการป้องกัน
การรับสินบนเป็นมาตรการส าคัญ  ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
ทุกภารกิจ ต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน ค านึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการ
รับหรือให้สินบนโดยจะไม่ด าเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 
  ๒. การจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ซึ่งการ 
ด าเนินการต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
  ๓. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอนจะต้องไม่เสนอจะให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่
ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใดโดยมีจุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบ 
ด้วยหน้าที่และกฎหมาย 
  ๔. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน ต้องปฏิบัติงานตามมาตรการนี้โดยไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยเด็ดขาด 
  ๕. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอนหรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลทองเอน หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือน หรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องใน ลักษณะอ่ืนใด 
  6. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้ บังคับบัญชา
หรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบและประเมินผลหรือศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน ทันท ี
  ๗. จัดให้มีช่องทางและประชาสัมพันธ์ ในการร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ 
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอนและผู้เป็นส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง 
และ แจ้งเบาะแสการรับสินบนของหน่วยงาน และรายงานข้อมูลการรับแจ้งเบาะแสการ เรียกหรือรับสินบนผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
  ๓. มาตรการป้องกนัการขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตนกบัผลประโยชนส์ว่นตวั (ผลประโยชน ์
ทับซ้อนกัน) 
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด าเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร ช่วยส่งเสริมให้องค์กร   ช่วยเหลือส่งเสริมให้องค์กรมีบรรยากาศและ
วัฒนธรรม 

/วัฒนธรรม… 
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วัฒนธรรมในการท างานที่ดีสร้างความเชื่อมั่นจากประชาชนที่มีต่อองค์กร   และเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการมีแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน จึงได้จัดท ามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนว
ทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องของบุคลากรกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
โดยให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างใช้เป็นแนวทาง และถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้ 
  1. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
   ๑.๑ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ จัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองาน ที่มีความ 
เกี่ยวข้องกับบุคลากรภายในกองคลัง ทั้งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่  
   ๑.๒ ห้ามมิให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน ใช้อ านาจในต าแหน่งที่
ด าเนินงานหรือโครงการที่เอ้ือผลประโยชน์กับตนเองทั้งท่ีเกี่ยวกับเงินละไม่เกี่ยวกับเงิน 
   ๑.๓ ห้ามมิให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน ด ารงต าแหน่งใดๆ ที่อาจ
ส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๒. แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน 
   ๒.๑ ตรวจสอบชื่อ - สกุล ของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรใน 
หน่วยงานหรือไม่ เช่น ญาติ พี่ น้อง เพ่ือน คู่แข่ง หรือศัตรู เป็นต้น 
   ๒.๒ ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือ
เกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ 
   ๒.๓ ตรวจสอบบุคลากรในหน่ วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการ ทั้ ง
ผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 
   ๒.๔ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ เช่น 
การรับสินบน การใช้ข้อมูลลับทางราชการ การด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การรับของขวัญหรือ
อ่ืนๆ 
  ๔. มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอ านาจหน้าที่ให้เป็นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน มีหน้าที่ในการให้บริการตามภารกิจหน้าที่ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ สูงสุดแก่ผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ตามโครงสร้างและภารกิจที่ก าหนดไว้ ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่
บริหารโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอนเป็นผู้ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ มี อ านาจในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ เพ่ือปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน แต่ในการปฏิบัติหน้าที่
ของฝ่ายบริหารด้วยการมี อ านาจทางปกครองโดยเฉพาะในส่วนที่กฎหมายก าหนดให้เป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้มี
อ านาจในการตัดสินใจอนุญาต อนุมัติหรือมีค าสั่งในเรื่องนั้นอย่างรอบคอบ มีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนใช้ดุลย
พินิจอย่างพอเพียง 
 
 

/ดังนั้น… 



(นายพรเทพ  ทับทิมทอง) 
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  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลยพินิจในการออกค าสั่ง อนุญาต อนุมัติ ในภารกิจของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้ก าหนดมาตรการการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร
ไว้ ดังนี้ 
  ๑. ก ากับดูแลข้าราชการและบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ ของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม 
  ๒. ก ากับดูแลกระบวนการบริหารบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร เลื่อน
ต าแหน่ง การฝึกอบรม การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ในการบริหารงานบุคล จะต้องมีการสอนงานแลกเปลี่ยนความรู้และ
มอบหมายงานที่ เป็นธรรม เท่าเทียม มีการเสนอแนวคิดท่ีแตกต่างและไม่เลือกปฏิบัติ 
  ๕. มาตรการในการเผยแพรข่อ้มลูต่อสาธารณะ 
  เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอนมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน 
และ เป็นปัจจุบัน ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก สามารถตรวจสอบผล
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน ได้ตามที่ประกาศเจตจ านงสุจริตต่อบุคลากรและสาธารณชน 
จึงก าหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะดังนี้ 
  ๑. หนว่ยงานทีร่บัผิดชอบในการเผยแพรข่้อมลู 
   1.๑ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สารสนเทศ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยโครงสร้าง 
บุคลากร ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีและการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน มาตรฐานและขั้นตอน
การให้บริการ เป็นต้น 
   ๑.๒ ผู้ได้รับมอบหมายงานตามข้อ ๑ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอ่ืนๆ 
เช่น สื่อสังคมออนไลน์ ปิดประกาศภายในองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
   ๑.๓ ส านัก/กองต่างๆ มีหน้าที่สนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้รับผิดชอบส าหรับการ 
เผยแพร่ผ่านช่องทางที่รับผิดชอบ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  ๒. ก ากบัตดิตามการเผยแพรข่้อมลู 
   ๒.๑ ให้ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าส านัก ดูแลและติดตามผลการด าเนินงาน และก ากับให้
มีการรายงานผลโดยส่งข้อมูลให้บุคคลผู้รับผิดชอบตามข้อ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
   ๒.๒ ให้มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดท าสถิติการให้บริการและผู้ 
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารทุกสิ้นปีงบประมาณ และรายงานผลต่อผู้บริหารทราบ 

  จึงประกาศมาเพ่ือโปรดทราบโดยทั่วกัน 
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