
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

เรื่อง  มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
-------------------------------------- 

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 (Integrity Transparency Assessment : ITA) ก าหนดตัวชี้วัดการป้องกัน
การทุจริต โดยให้ส่วนราชการมีมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต ก าหนด
มาตรการหรือ แนวปฏิบัติของหน่วยงานในการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และเพ่ือเป็นการลดการ
ใช้ดุลยพินิจ มีมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานให้บริการที่เป็นรูปธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อ
ผู้รับบริการเพ่ือให้ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน จึงได้ก าหนดแนวทางนโยบายมาตรการภายใน เพ่ือส่งเสริมหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความ
โปร่งใส ป้องกันการทุจริต ตรวจสอบได้ ลดการใช้ดุลพินิจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานมีมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ เพ่ือก าหนด  แนวทางการ
ปฏิบัติของหน่วยงานในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
สามารถตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานได้ตามหลักความโปร่งใส โดยก าหนดแนวทางดังนี้  

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
๑. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ ก ากับ

ดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใด้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน/คู่มือปฏิบัติงาน/ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  

2. ให้ผู้บริหารหน่วยงานแสดงเจตจ านงหรือค ามั่นในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีการประกาศเจตจ านงเผยแพรให้สาธารณชนได้รับทราบ  

๓. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

๔. ให้มีการจัดท ามาตรฐานหรือคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของแต่ละภารกิจ 
เพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน  

5. ให้มีการจัดท าระบบและเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการบริหารงานทั้งตามภารกิจหลัก 
งานการใช้จ่ายงบประมาณ งานจัดซื้อจัดจ้าง และงานบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ถูกต้อง โปร่งใส และเป็น  
ธรรม ตามระเบียบกฎหมายก าหนด  

๖. ให้มีระบบตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในกิจกรรมหรือโครงการของ
หน่วยงาน ที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลดังกล่าว เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจใน การ 
ด าเนินงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน  

๗. ให้มีคู่มือประชาชน ณ จุดบริการของที่ท าการหน่วยงาน และเผยแพร่ในเว็ปไชค์ของ
หน่วยงาน เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบขั้นตอนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อันจะช่วยในการตรวจสอบ     
การใช้ดุลยพินิจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นคู่มือดังกล่าวหรือไม่  

8. เมื่อเจ้าหน้าที่คนใดพบเห็นการด าเนินงานที่ใช้ดุลยพินิจไม่ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที  

/มาตรการ................. 
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มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
1. ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน ได้แก่ โครงสร้างหน่วยงาน ข้อมูล

ผู้บริหาร อ านาจหน้าที่ แผนยุทธสาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

๒. ให้มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่แสดง แผนงาน/โครงการ หรือ
กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการให้ประชาชนได้ทราบ  

๓. เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยยึดหลัก
ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้และสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  

๔. ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการจัดท า รวบรวมตรวจสอบ และ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วน  

5. ให้มีคู่มือประชาชน ณ จุดบริการของที่ท าการหน่วยงานและเผยแพร่เว็ปไชต์ของ
หน่วยงาน เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้สาธารณชนได้ 
ทราบถึงข้ันตอนอย่างครบถ้วน  

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  

1. จัดให้มีความหลากหลายในการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า และรายงานสรุปผลความคิดเห็นของแต่ละ
ภารกิจเพ่ือน าไปพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ดียิ่งข้ึน  

๒. ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิ จหรือ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

 ๓. ให้มีการจัดท ามาตรฐานหรือคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของแต่ละภารกิจ
ที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ  

 4. จัดให้มีระบบการตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในกิจกรรมหรือ
โครงการของหน่วยงานที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลดังกล่าว เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงาน ของ
เจ้าหน้าที่หน่วยงาน  

๕. ให้มีคู่มือประชาชน ณ จุดบริการของที่ท าการหน่วยงาน และเผยแพร่ในเว็ปไชด์ของ
หน่วยงาน เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบขั้นตอนในการให้บริการของเจ้าหน้าที  อันจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วน 
เสียทราบถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นไปตามคู่มือตังกล่าวหรือไม่  

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  

1. ให้มีการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีและประกาศเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไขและวิธีการที่ระเบียบกฎหมายก าหนด  

2. ให้มีการด าเนินการประกาศและการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการจัดซื้อ  
จัดจ้าง ตามท่ีระเบียบกฎหมายก าหนด ได้แก่ ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง ตามแบบ สขร. และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้น ๆ 
โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลตามช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน  

๓. ให้มีการจัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
ประชุมชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ปฏิบัติตาม 
แนวทางของคู่มือ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

/4. ให้เจ้าหน้าที่....................  
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4. ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังนี้  

(๑)  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความเกี่ยงข้อง
กับผู้เสนอราคา/คู่สัญญา ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่และให้มีการแจ้งข้อมูลความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่
กับ    ผู้เสนอราคา/คู่สัญญา เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามแบบท่ีหน่วยงานก าหนด  

(๒)  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ยอมให้ผู้อื่นอาศัยต าแหน่งหน้าที่ของตนหา
ประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  

(๓)  ให้หัวหน้าหน่วยงานทุกระดับชั้นก ากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนด 
กรณีปล่อยปละละเลย ให้ถือเป็นความผิดทางวินัย  

 ๕. มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นประจ าทุกปี  

ประกาศ  ณ  วันที่  20  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
                                                          

                                                            
 (นายธนดล กูกขุนทด) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
 

 
 


