
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

เรื่อง  มาตรการเพื่อพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรม และความโปรงใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรม    
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

……………………………..……………………………….……… 

  ตามที่  คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเม่ือวันที่ 5 มกราคม 2559 ใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน
เขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ซึ่งในแบบประเมินกําหนดใหผูบริหารของหนวยงาน กําหนดนโยบาย 
มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใส ตามแนวทาง
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

  เพื่อใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลรูสะมิแล เปนไปดวยความมีคุณธรรม โปรงใส     
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ จึงกําหนด
มาตรการ  ดังนี ้

  1. มาตรการดานความโปรงใส 
   1.1 เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตาม    
ภารกิจหลัก ในแตละข้ันตอน ดังนี ้
    1.1.1 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแผนงาน/โครงการ 
    1.1.2 จัดทําแผนงาน/โครงการ 
    1.1.3 ดําเนินการโครงการ 
   1.2 ใหดําเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางดวยความโปรงใส ดังนี ้
    1.2.1 ประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ภายในระยะเวลา   
30 วันทําการ หลังจากวันที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
    1.2.2 เผยแพรขอมูลอยางเปนระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง เพ่ือให
สาธารณชนสามารถตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อจัดจางได โดยมีองคประกอบ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูซื้อซอง 
ผูยื่นซอง ผูไดรับคัดเลือก 

    1.2.3 กําหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวของระหวางเจาหนาที่ 
ที่เก่ียวของกับการจัดซื้อจัดจาง และผูเสนองาน เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

   1.3 การดําเนินงานเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการให
สาธารณชนรับทราบ ผานเว็บไซตและสื่ออื่นๆ ดังนี ้

    1.3.1 ประกาศเผยแพรการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการลวงหนาไมนอย
กวาระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 
    1.3.2 ประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการ
จัดซื้อจัดจางแตละโครงการ 
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    1.3.3 ประกาศเผยแพรวิธีการคาํนวณราคากลางแตละโครงการ 
    1.3.4 ประกาศเผยแพรรายชื่อผูท่ีมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือจาง  
แตละโครงการ  
    1.3.5 ประกาศเผยแพรการจัดซื้อจัดจางแตละโครง พรอมระบุวิธีการ
จัดซื้อจัดจางและเหตุผลที่ใชในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจาง 
   1.4 วิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ดังนี ้
    1.4.1 ใหมีการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  
    1.4.2 นําผลการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559    
มาใชในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ.2560 
   1.5 มีชองทางใหประชาชนถึงขอมูลของหนวยงาน 
    1.5.1 มีหนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหนวยงาน 
    1.5.2 มีขอมูลอํานาจหนาที่ตามกฎหมายกําหนดทางเว็บไซตของ
หนวยงาน หรือสื่ออ่ืนๆ 
    1.5.3 มีระบบการใหขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานผานหมายเลข
โทรศพัท 
   1.6 มีการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองการปฏิบัติงาน การใหบริการของหนวยงาน 
ดังนี้ 
    1.6.1 มีการกําหนดชองทางการรองเรียนและขั้นตอน กระบวนการจัดการ
เรื่องรองเรียน 
    1.6.2 มีการกําหนดหนวยงานหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
    1.6.3 มีรายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 
    1.6.4 มีรายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมระบุปญหา 
อุปสรรค และแนวทางการแกไข และเผยแพรใหสาธารณชนรับทราบผานเว็บไซตหรือสื่ออ่ืน 

  2. มาตรการดานความพรอมรับผิด 
   2.1 ผูบริหารจะตองแสดงเจตจํานงท่ีจะมุงนําหนวยงานใหมีการดําเนินงานดวย
ความซื่อสัตย สุจริต และพรอมที่แสดงความรับผิดชอบ หากหนวยงานนั้นสงผลกระทบและเกิดความเสียหาย
ตอสังคมโดยรวม 
    2.2 ผูบริหารจะตองสนับสนุนงบประมาณหรือการดําเนินการเพ่ือใหเกิดความ
โปรงใสและซื่อสัตยสุจริตมากขึ้นในหนวยงาน 
   2.3 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน จะตองปฏิบัติหนา ท่ีดวยความเต็มใจ          
เต็มความสามารถ มีความกระตือรือรน มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
   2.4 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน จะตองใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหนาที่ ความรับผิดชอบ มากกวาเรื่องสวนตัว 
   2.5 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน จะตองมีสวนในความรับผิดชอบ หากเกิดความ
เสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของตนเอง 
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   2.6 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน จะตองเปดโอกาสพรอมรับฟงการวิพากษ หรือ  
ติชมจากประชาชน ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 

  3. มาตรการดานความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
   3.1 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน ไมเรียกรับเงินหรือผลประโยชนอื่นใดเพ่ือแลก
กับการใหบริการ หรือการอํานวยความสะดวก 
   3.2 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน ไมใชอํานาจหนาที่ เพ่ือเอื้อประโยชนแกตนเอง
และพวกพอง 
   3.3 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน ไมมีสวนไดสวนเสียในสัญญา โครงการ หรือ
สัมปทานใดๆ ของหนวยงาน  
   3.4 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน ตองไมมีการแทรกแซงจากฝายการเมืองหรือ   
ผูมีอํานาจ เพ่ือกอใหเกิดประโยชนกับกลุมใดกลุมหนึ่ง 
   3.5 การดําเนินงาน การอนุมัติตางๆ จะตองไมมีการแทรกแซงจากฝายการเมือง
หรือผูมีอํานาจ เพ่ือกอใหเกิดประโยชนกับกลุมใดกลุมหนึ่ง  

  4. มาตรการดานวัฒนธรรม คุณธรรม ภายในองคกร 
   4.1 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน จะตองมีการถายทอดพฤติกรรมการทํางานที่ดี 
มีคุณธรรม และซื่อสัตยสุจริตใหแกกันอยูเสมอ 
   4.2 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน เมื่อพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้น จะตองไมเพิกเฉย
และพรอมที่จะดําเนินการตรวจสอบ ใหเปนไปตามกฎหมาย 
   4.3 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน จะตองไมทนและไมยอมรับตอการกระทําการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 
   4.4 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน ตองไมนําวัสดุ อุปกรณ และของใชในราชการไป
ใชสวนตัว 
   4.5 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน จะตองไมกระทําการใดๆ ที่เปนการเอ้ือ
ประโยชนตอบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่ง 
   4.6 ใหมีการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต ที่สามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม และสามารถยับยังการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   4.7 หนวยงานตรวจสอบภายใน จะตองดําเนินอยางมีอิสระ ไมถูกแทรกแซงจาก
ผูบริหารหรือผูมีอํานาจ และสามารถยับยั้งหรือปองกันการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.8 ใหมีการดําเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน ดังนี ้
    4.8 .1 ใหมีการวิ เคราะหความเสี่ ยง กับการปฏิบัติ งานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน 
    4.8.2 ใหมีการจัดทําคูมือเ ก่ียว กับกับการปฏิ บัติ งานเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 
    4.8.3 ใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความรูเรื่อง
การปองกันผลประโยชนทับซอน 
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    5.8.4 ใหมีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบ   
เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
   4.9 ใหมีการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน ดังนี้ 
    4.9.1 ใหมีการวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 เพ่ือนํามาปรับแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของปงบประมาณ พ.ศ.2560 
    4.9.2 ใหมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของปงบประมาณ พ.ศ.2560 
   4.10 ใหมีการรวมกลุมของเจาหนาที่ในหนวยงาน ดังนี ้
    4.10.1 ใหมีการรวมกลุมของเจาหนาท่ีในหนวยงาน เพ่ือการบริหารงาน
อยางโปรงใส 
    4.10.2 ใหมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงาน
ของหนวยงานใหมีความโปรงใสยิ่งข้ึน 
   4.11 ใหมีการปฏิบัติงาน การบริการ ตามภารกิจหลักดวยความเปนธรรม ดังนี ้
    4.11.1 ให มีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และ
ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการ ใหผูรับบรกิารหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 

  5. มาตรการดานการสื่อสารภายในหนวยงาน 
   5.1 ถายทอดประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรม และความ
โปรงใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐฉบับนี้ให
เจาหนาที่ในสังกัดไดรับทราบ 
   5.2 นําประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรม และความโปรงใส   
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐฉบับนี้เผยแพรใน
เว็บไซต www.rusamilae.go.th และชองทางการสื่อสาร หรือชองทางการประชาสัมพันธอ่ืนๆ 
   5.3 ใหผูบริหารแสดงเจตจํานงตอเจาหนาที่ภายในหนวยงาน ในคราวประชุมภายใน
หรือการประชุมประจําเดือน ในการท่ีจะบริหารงานดวยความซื่อสัตย มีคุณธรรมจริยธรรม มีธรรมาภิบาล          
มีความโปรงใส 

  จึงประกาศใหทราบโดยทัว่กัน 

          ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

 
 

  

 (นายบันเทิง  ลองจันทร) 
 ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล ปฏิบัติหนาที่ 
 นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 


