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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
เรื่อง  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

………………………………………………… 
  ด้วยรัฐบาลให้ความส าคัญกับการกเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนเพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นประโยชน์สุขต่อประชาชนและเกิดความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ก าหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานก าหนด
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมจึงได้ก าหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติตาม
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ดังนี้ 
  1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
   1.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย  ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540  มาตรา  43  และมาตรา  44  ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2542  และไม่เผยแพร่ข้อมูล  ตามมาตรา 14  และมาตรา  15  ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.2540   
   1.2 ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซด์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน  โดยค านึงความ
เหมาะสมกับสถานการณ์และความพร้อมของบุคลากรและทรัพยากรในหน่วยงาน 
   1.3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ 
   1.4 ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการรักษาความม่ันคงปลอดภัยบนเว็บไซด์ 
  2.  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
   2.1 ลักษณะ/ประเภท ข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่ 
    2.1.1 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
    2.1.2 สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
    2.1.3 สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงาน 
    2.1.4 กฎ ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผนและนโยบาย 
    2.1.5 แผนงาน  โครงการ ความก้าวหน้าของการด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
ผลผลิต ผลลัพธโ์ครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
    2.1.6  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
    2.1.7  อื่นๆตามท่ีกฎหมายก าหนด 
   2.2  ระบุวิธีการข้ันตอนการด าเนินงาน ระบุเวลาการด าเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน 
 

/3.  ก าหนดกลไก 
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  3.  ก าหนดกลไกการก ากับติดตามการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล  โดยแต่งตั้งคณะท างานหรือมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการก ากับดูแลเว็บไซด์เพ่ือด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน  รายงานผลการ
ด าเนินงาน  สรุปปัญหา  อุปสรรคต่อหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ จ านวนข่าวที่เผยแพร่ จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
จ านวนผู้ขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซด์  เป็นต้น  
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  23  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 
 

 
(นาย สมคิด  ตันทางกูล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
เรื่อง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

………………………………………………… 
  เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลมีความ
โปร่งใสตรวจสอบได้  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
  1.  ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  2.  ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมซึ่งปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการ
บันทึก รายละเอียด วิธีการ  และข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดแต่ละขั้นตอน  ดังนี้ 
   2.1 จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
   2.2 ท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
   2.3 ด าเนินการจัดหา 
   2.4 ขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
   2.5 การท าสัญญา 
   2.6 การบริหารสัญญา 
  3.  ห้ามิให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมซึ่งปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้าไปมีส่วน
ได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นขอเสนอหรือคู่สัญญาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
  4.  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมซึ่งปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างยอมให้ผู้อื่น
อาศัยหน้าที่ของตนหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
  5.  ให้หัวหน้าหน่วยงาน  ก ากับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  23  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 
 

 
(นาย สมคิด  ตันทางกูล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
 

 



 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
เรื่อง  หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต 

และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
………………………………………………… 

  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันแลปราบปรามการทุจริตภาครัฐองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม     
มีแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือท าหน้าที่หลักใน
การบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าตูมเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
จึงก าหนดหลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ดังนี้ 
  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าตูม” 
  ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้ 
   “เจ้าหน้าที”่  หมายความว่า  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าตูม 
   “ทุจริต”  หมายความว่า  การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง
หรือผู้อื่น 
   “ประพฤติมิชอบ”  หมายความว่า  การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
ในต าแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับ ค าสั่ง อย่างใดอยา่งหนึ่ง 
ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับการเก็บรักษา  หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ  ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม  และให้หมายรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
   “ข้อร้องเรียน”  หมายความว่า  ข้อร้องเรียนการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดและข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อ
ประชาชน ไม่มีคุณธรรม  จริยธรรม  ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล  ตามที่กฎหมายก าหนด  
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 
   “การตอบสนอง”  หมายความว่า  การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบและน าเรื่อง
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง  แจ้งตักเตือน  ด าเนินคดีหรืออ่ืนๆ  ตามระเบียบข้อกฎหมาย  พร้อมกับแจ้ง
ให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลา 15 นาที  ทั้งนี้  กรณีท่ีข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและ
ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมลล์ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรียน
เข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงแจ้งตักเตือนด าเนินคดีหรืออ่ืนๆตามข้อระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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  ข้อ 3  หลักเกณฑ์และรายละเอียดข้อมูลการร้องเรียน 
   หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
   1. ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือนร้อน เสียหาย  อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าตูม ดังนี้ 
       -  การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
       -  กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
       -  ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
       -  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินเวลาอันสมควร 
       -  กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่หรือขัดต่อกฎหมาย 
   2. ต้องเป็นเรื่องที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐาน
แวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง  ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
   รายละเอียดข้อมูลการร้องเรียน 
   1.  ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
   2.  ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
   3.  การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียนพร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควร
เกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อด าเนินการสืบสวน สอบสวน) 
   4.  ค าขอของผู้ร้องเรียน 
   5.  ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
   6.  ระบุวัน เดือน ปี  
   7.  ระบุพยานเอกสร พยานวัตถุ  พยานบุคคล (ถ้ามี)  
   ช่องทางการร้องเรียน 

1. รับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซด์ www.thatoom.go.th 
2. ร้องเรียนผ่านตู้/กล่องรับความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
3. ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) ส่งตรงมายังองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม   

เลขที่ 115 หมู่ที่ 3 ต าบลท่าตูม  อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 18100 
4. ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
5. โทรศัพท์  หมายเลข 0-3671-5623  โทรสาร 0-3671-5622 
6. Email ของหน่วยงาน : thatoom_11@hotmail.com 
7. ร้องเรียนทาง Facebook : องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  23  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 

 
(นาย สมคิด  ตันทางกูล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 



 
 

 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทา่ตูม 
เร่ือง  มาตรการป้องกันการรับสนิบน 
………………………………………………… 

  เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทา่ตูมเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได ้ ปลอดจากการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  จึงได้ก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน  ดังนี้ 
  1.  ประกาศเจตจ านงในการบรหิารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปรง่ใสและเปน็ไปตามหลักธรรมาภบิาลที่ดี  โดย
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร  ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอกทราบ 
  2.  ก าหนดบทบาทหนา้ที่ของผูบ้ริหารทุกระดับ  ให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตนเปน็แบบอย่างที่ดี  มีการควบคุม  
ก ากับ  ติดตาม  สนบัสนุนและขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อปอ้งกันการรับ ให้สินบนหรือผลประโยชน์อ่ืนใด  รวมถึงป้องกันการมี
ส่วนร่วมในการทุจริตทุกรูปแบบ 
  3.  ก าหนดจรรยาบรรณ  บทบาทหน้าที่ของพนักงานทุกระดบัให้คลอบคลุมถึง 
   -  การงดรับ  ให้สินบน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดในทุกรูปแบบ  ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
   -  การไม่เข้าไปมสี่วนร่วม ในการทุจริตทุกรูปแบบ 
   -  การร่วมสอดส่องดูแลและรายงานการรับ ให้สินบนหรือประโยชน์อ่ืนใด  รวมถึงการทุจริตประพฤติมิ
ชอบทุกรูปแบบต่อผู้บงัคับบญัชา 
   -  การให้ความร่วมมือช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวน  สอบข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้อง 
  4.  ส่งเสริมวัฒนธรรมต่อต้านการรับ  การให้สินบน  หรือประโยชน์อ่ืนใด  รวมถึงป้องกนัการมสี่วนร่วมในการ
ทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
  5.  ก าหนดให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดอบรมให้ความรู้และสร้างช่องทางการรับรู้แก่บุคลากรเพือ่เป็นการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบการรับ  การให้สินบนหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ 

6.  ก าหนดให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีทัศนคติ   
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอยา่งซือ่สัตย์สุจริต  และมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากร  ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ภายนอกรับทราบ 
  7. ก าหนดให้บุคลากรทุกคนมีหน้าที่สอดส่อง  และร่วมกันป้องกันการรับ  การให้สินบนหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ  รวมถึง  
การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  โดยไม่ละเลย  เพิกเฉยต่อการกระท าที่เข้าข่ายดังกลา่ว 
  8.  ด าเนินการลงโทษทางวนิัย  ทางปกครอง และทางกฎหมาย  ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารหรือบุคลากรซึ่ง
ถูกตัดสินว่าได้กระท าผิดทุจริตอย่างเด็ดขาด 
  9. ก าหนดให้หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  รายงานผลการด าเนินงานทีเ่ก่ียวข้องกับการรับ  การมีให้สินบนหรือประโยชน์
อ่ืนใด  ต่อผู้บริหารอย่างน้อย  ปีละ 1 คร้ัง     
 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  23  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 
 

 
(นาย สมคิด  ตันทางกูล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 



 
 

 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทา่ตูม 
เร่ือง  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชนส์่วนรวม 

………………………………………………… 
  เพื่อให้การปฏิบัติงานพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทา่ตูมเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  เกิดความโปร่งใส  
อีกทั้งส่งเสริมวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และป้องกันการทุจริตในองค์กร  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  จงึได้ก าหนดมาตรการ
ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชนส์่วนรวม  ดังนี้ 

1. ห้ามมิให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนอราคาที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากร 
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ทัง้ประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที ่
  2.  ห้ามมิให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมใช้อ านาจหน้าที่ในต าแหนง่หรือหน้าที่ด าเนินงานหรือ
โครงการที่เอ้ือผลประโยชน์กับตนเองทั้งที่เก่ียวกับเงินและทรัพยส์ิน 
  3.  ห้ามมิให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมด ารงต าแหน่งที่ท าหน้าที่ทับซ้อนกนั 
  4.  ในกรณีที่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม มผีลประโยชน์ทับซ้อนให้ใช้หลักดังนี ้
   - การถอนตัวออกจากการท าหน้าที่ตัดสินใจหรือท างานทีบุ่คลากรที่ผลประโยชน์ทบัซ้อนกัน 
   - ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทา่ตูม  มีหน้าที่ตรวจสอบบคุลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม
ถึงความเกี่ยวข้องกบัผู้เสนองานพร้อมทั้งรายงานผลการปฏบิัติเพื่อป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อนต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตมูทราบ 
   - การรับของขวญัเปน็ของส่วนตัวให้กระท าได้ในกรณีมลูค่าไม่เกิน 3,000 บาท หากเกินกว่านัน้ต้องรายงาน
ผู้บังคบับญัชาให้ทราบและพจิารณาด าเนนิการต่อไป 
 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  23  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 
 

 
(นาย สมคิด  ตันทางกูล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุพินิจ 
………………………………………………… 

   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน    
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ.2562   
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และหน้าที่    
ตามท่ีกฎหมายอ่ืนก าหนดไว้ ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล การควบคุมดูแลพนักงาน 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  ฝ่ายบริหารโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ  และมีปลัดอิงค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ มีอ านาจสั่งการอนุญาต  
อนุมัติ หรือมีค าสั่งในเรื่องนั้นอย่างรอบคอบ มีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนการใช้ดุลยพินิจอย่างเพียงพอ 
  ดังนั้น  เพื่อเกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลยพินิจในการออกค าสั่ง อนุญาต อนุมัติ ในภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าตูม ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้ก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ไว้ดังนี้ 
  มาตรการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร 

1. การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติให้กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยอิสระ 
2. ขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจต้องประกอบด้วยเหตุผล ดังนี้ 

2.1  ขั้นตอนที่ 1 ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งการวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ที่เกิดขึ้น  จากพยานหลักฐานที่มีอยู่เพียงพอต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าได้เกิดขึ้นหรือไม่ 

2.2 ขั้นตอนที่  2  ข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบข้อเท็จจริง ตามข้อ 2.1 ที่เกี่ยวข้องและเป็นสาระส าคัญ 
2.3 ขั้นตอนที่  3  ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน ซึ่งผู้ใช้ดุลยพินิจจะต้องพิจารณาตัดสินใจว่ากฎหมาย 

ได้ก าหนดให้ใช้ดุลยพินิจได้เพียงประการเดียว หรือหลายประการ ซึ่งสามารถตัดสินใจใช้อ านาจหรือไม่ก็ได้หรือจะเลือกกระท า
การอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ตามที่กฎหมายก าหนด 
  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลยพินิจ 

1. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป้ฯแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต ก ากับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการการปฏิบัติ เช่น คู่มือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานความสุจริต เป็นธรรม รับผิดชอบ ถูกต้องชอบธรรม ยอมรับนับถือ สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

2. ให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธภิาพและจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์ 
มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่แสดงถึงกระบวนการขันตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเพ่ือเป็นกรอบการปฏิบัติงาน
อันจะน าไปสู่การลดการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 

3. ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ  
ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือไม่เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐาน
ของการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับเพ่ือให้ส่วนงานที่เก่ียวข้องด าเนินการหาข้อเท็จจริง  วิเคราะห์ เสนอแนวทาง
แก้ไขปัญหาและป้องกันต่อผู้บังคบบัญชา 
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  มาตรการเสริมสร้างการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
1. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ  

ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใด ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
2. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องตระหนักถึงความส าคัญและแนวทางในการด าเนินการตรวจสอบการใช้ 

ดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
3. มีแนวทางติดตามทบทวนกฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 

เพ่ือน ามาปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งให้มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กรให้เป็นระบบและความโปร่งใส 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  23  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 
 

 
(นาย สมคิด  ตันทางกูล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
ที่    30/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
………………………………………………… 

   ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  23  มกราคม  2561  เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยของหน่วยงานภาครัฐ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564  โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด 
 
  เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานเป็นไปตามคณะรัฐมนตรีและส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริตภายในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริตภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ดังต่อไปนี้ 
  1.  จ.ส.อ.สุขสันต ์ อินทร์ผาย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม ประธานกรรมการ 
  2.  นางกฤษณา  พรพิมล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม กรรมการ 
  3.  นางณฐมนต์  ปุยฝ้าย  ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
  4.  นายรุ่งพร  ผุยเจริญ  ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
  5.  นางสาวกรเกษ รุ่งก าจัด  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ  กรรมการ 
  6.  นางก้านตอง  ค าพยา  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ  กรรมการ 
  7.  นางสาวอิสรีย ์ ผดุงทศ  หัวหน้าส านักปลัด         กรรมการ/เลขานุการ 
   
  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรภายในหน่วยงานต่อไป 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  20  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 
 

 
(นาย สมคิด  ตันทางกูล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
 
 
 
 



 
 
 

 
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากร  

ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
------------------------------------------------------- 

 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันละปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด าเนินการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมใน การท างานที่ด ี ตลอดจนช่วยสร้างความเชื่อมั่นของประชาชน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อองค์กร  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมจึงได้จัดท ามาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าตูมเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป   
แนวคิดทางวิชาการ   

จากการศึกษาทางวิชาการ  พบว่า  การแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารงานเกี่ยวกับการ 
จัดซื้อจัดจ้าง  มีลักษณะและรูปแบบอยู่  6  ประเด็น ดังนี้  

1. การรับสินบน  
2. การใช้อิทธิพลส่วนตัว  
3. การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ  
4. การด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
5. การรับของขวัญ  
6. การเกี่ยวพันทางเครือญาติ 
รวมถึงค่านิยมของสังคมไทยที่เริ่มเปลี่ยนไป การเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ 

ส่วนรวมมือมากขึ้น นอกจากนี้รูปแบบและวิธีการในการทุจริตก็นับวันจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจนบางครั้งกฎหมายที่
บังคับใช้อยู่ไม่สามารถเอาผิดกับผู้ที่กระท าความผิดได ้ 

จากแนวคิดดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมจึงก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางในการตรวจสอบบุคลากรหรือเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน ดังนี้  
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

เพ่ือเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักมาตรการป้องกันและแก้ไข 
การทุจริตประพฤติชอบ  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2538 และท่ีแก้ไข เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมจึงขอก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
ดังนี้ 

1.  ห้ามมิให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมที่มี
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน  รับผิดชอบหรือท าหน้าที่ในการด าเนินในโครงการนั้นๆ  

2. ห้ามมิให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ที่รับผิดชอบในการ
ด าเนินหรือโครงการที่เอ้ือผลประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง ทั้งท่ีเกี่ยวกับเงินและไม่เกี่ยวกับเงิน  

3. ห้ามมิให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม ด ารงต าแหน่งที่ท าหน้าที่ทับซ้อน 
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4. ในกรณีที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้ใช้แนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

      (1) การเปิดเผย (Discloser) ต่อหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
ว่างานเรื่องใดที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  

    (2) การถอนตัว (Refusal) ออกจากการท าหน้าที่ตัดสินใจหรือท างานที่บุคลากรมีผลประโยชน์ 
ทับซ้อน  

    (3) การแก้ไขสถานะของต าแหน่งหรือหน้าที่ในการท างานที่มีผลประโยชน์ ขัดแย้งกัน  
(Removal) เช่น ลาออกจากต าแหน่งหน้าที่ซึ่งขัดแย้งกัน เป็นต้น 

    (4) ให้ผู้อ านวยการกองคลังมีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมถึง 
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมเป็นประจ า  

    (5) การรับของขวัญเป็นของส่วนตัวให้กระท าได้ในกรณีมีมูลค่าไม่เกิน 3,000.- บาท หากสูงกว่านั้น 
ต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบและพิจารณา  โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์หรือ 
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543  ตามประกาศคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 
แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน  

1. ตรวจสอบชื่อสกุลของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่  
เช่น ญาติ พี่ น้อง เพ่ือน เป็นต้น  

2. ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากร 
ในหน่วยงานหรือไม่  

2. ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้เสียกับงาน/โครงการ ทั้งผลประโยชน์ส่วนตนเองและ 
ผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่  

3. ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ เช่น การรับสินบน 
การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ การด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การรับของขวัญหรืออ่ืน ๆ เป็นต้น 
 
แนวรายงานที่เกี่ยวข้อง 

1. แบบรายงาน  ใช้ส าหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกต าแหน่งที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
2. แบบรายงานผลการตรวจสอบกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง  ถึง

ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
******************************** 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
เรื่อง  มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส 

ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
………………………………………………… 

  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ก าหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงาน ก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความมีคุณธรรม โปร่งใส ตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจึงก าหนดการ ดังนี้ 
มาตรการด้านความโปร่งใส 
1.1  เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจหลักใน แต่ละข้ันตอน 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 หลังจากวันที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ 
 1.2.2 เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างได้  โดยมีองค์ประกอบ ชื่อโครงการงบประมาณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับคัดเลือก 
 1.2.3 ก าหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และ     
ผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.3 การด าเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านเว็บไซต์และสื่อ
อ่ืนๆ ดังนี้ 
 1.3.1 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
 1.3.2 ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ 
 1.3.3 ประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ 
 1.3.4 ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ 
 1.3.5 ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการ
ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
1.4 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
 1.4.1 ให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 1.4.2 น าผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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1.5 มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี้ 
 1.5.1 มีหน่วยประชาสัมพันธ ์ณ ที่ท าการของหน่วยงาน 
 1.5.2 มีข้อมูลอ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือ สื่ออ่ืนๆ 
 1.5.3 มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ หรือระบบ Call Center 
 1.5.4 มีการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานทางสื่อต่างๆ 
  1.6 มีการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน การให้บริการของหน่วยงาน ดังนี้ 
   1.6.1 มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียนและข้ันตอน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
   1.6.2 มีการก าหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
   1.6.3 มีระบบการตอบสนอง หรือรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
   1.6.4 มีรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
แก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ 
 2. มาตรการด้านความพร้อมรับผิด 
  2.1 ผู้บริหารจะต้องแสดงเจตจ านงที่จะมุ่งน าหน่วยงานให้มีการด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
พร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากหน่วยงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 
  2.2 ผู้บริหารจะต้องสนับสนุนงบประมาณหรือการด าเนินการเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต
มากขึ้นในหน่วยงาน 
  2.3 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ     มีความ
กระตือรือร้น มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  2.4 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจะต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบมากกว่าเรื่องส่วนตัว 
  2.5 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจะต้องมีส่วนในความรับผิดชอบ หากเกิดความเสียหาย    อัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของตนเอง 
  2.6 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจะต้องเปิดโอกาสพร้อมรับฟังการวิพากษ์ หรือติชม จากประชาชน 
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 3. มาตรการด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
  3.1 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพ่ือแลกกับการให้บริการ หรือ
การอ านวยความสะดวก 
  3.2 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานไม่ใช้อ านาจหน้าที่ เพื่อเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 
  3.3 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา โครงการ หรือสัมปทานใดๆ ของ
หน่วยงาน 
  3.4 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานต้องไม่มีความเก่ียวข้องเชิงอุปถัมภ์ หรือมีผลประโยชน์ร่วมกับคู่สัญญา 
โครงการ หรือสัมปทานใดๆ 
  3.5 การด าเนินงาน การอนุมัติต่างๆ จะต้องไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายทางการเมืองหรือผู้มีอ านาจ เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
4. มาตรการด้านวัฒนธรรม คุณธรรมภายในองค์กร 
  4.1 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจะต้องมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดี มีคุณธรรม และซื่อสัตย์
สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ 
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  4.2 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เมื่อพบเห็นการทุจริตที่เกิดข้ึน จะต้องไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะ
ด าเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย 
  4.3 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจะต้องไม่ทนและไม่ยอมรับต่อการกระท าการทุจริตทุกรูปแบบ 
  4.4 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานต้องไม่น าวัสดุ อุปกรณ์ และของใช้ในราชการไปใช้ส่วนตัว 
  4.5 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจะต้องไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
  4.6 ให้มีการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
และสามารถยับยั้งหรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.7 หน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องด าเนินงานอย่างอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ 
และสามารถยับยั้งหรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.8 ให้มีการด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
   4.8.1 ให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
   4.8.2 ให้มีการจัดท าคู้มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
   4.8.3 ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 
   4.8.4 ให้มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4.9 ให้มีการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ดังนี้ 
   4.9.1 ให้มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือน ามาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
   4.9.2 ให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
  4.10 ให้มีการรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน ดังนี้ 
   4.10.1 ให้มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพ่ือการบริหารงานอย่างโปร่งใส 
   4.10.2 ให้มีกิจกรรมท่ีแสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มี
ความโปร่งใสยิ่งขึ้น 
 5. มาตรการด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
  5.1 การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพิจารณาความดีความชอบ 
หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ต้องไม่ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ หรือผลประโยชน์อื่นๆ แอบแฝง 
  5.2 สร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษาเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความสามารถบนพ้ืนฐานของความดี 
  5.3 ให้มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม 
  5.4 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปด้วยความจ าเป็น คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  5.5 ให้มีการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สั่งงานในเรื่องส่วนตัว 
  5.6 ให้ค าแนะน า และร่วมกันแก้ปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
  5.7 ให้มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมอย่างสม่ าเสมอ 
  5.8 ต้องปฏิบัติงานตามระเบยีบ ขั้นตอนอย่างเคร่งครดั เปน็มาตรฐานและยึดหลักความถูกต้องอย่างสม่ าเสมอ 
  5.9 ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน 
  5.10 ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ดังนี้ 
   5.10.1 ให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักท่ีเป็นปัจจุบัน 



- 4 - 
 
   5.10.2 ให้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
โดยต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับผลผลิตและผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน มีการเปรียบเทียบขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงานที่
ก าหนดไว้ในคู่มือกับการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
  5.11 ให้มีการปฏิบัติงาน การบริการ ตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม ดังนี้ 
   5.11.1 ให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ด าเนินการ ให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
   5.11.2 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบ เพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก 
 6. มาตรการด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
  6.1 ถ่ายทอดประกาศนโยบาย มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ทราบ 
  6.2 น าประกาศนโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ เผยแพร่ใน      เว็บไซต์ 
www.thatoom.go.th และช่องทางการสื่อสาร หรือช่องทางการประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ 
  6.3 ให้ผู้บริหารแสดงเจตจ ารงต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ในคราวประชุมภายในหรือ    การประชุม
ประจ าเดือน ในการที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  20  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 
 

 
(นาย สมคิด  ตันทางกูล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 

เรื่อง  การประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 
********************** 

  ด้วยปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนด
เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่ง
ถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการป้องกัน
การทุจริตในเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงข้อบกพร่อง
ต่างๆ ที่สะท้อนจากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และน ามาปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงานภาครัฐให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมปลอดจากการทุจริต ประกอบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. เสนอ 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมขอประกาศแสดงเจตจ านงที่จะบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม มี
ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจ านงทั้งต่อเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน ดังนี้ 
 

  ข้อ 1 เจตจ านงในการบริหารงานและน าหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
และสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน 
   เพ่ือเป็นการแสดงความตั้งใจหรือค ามั่นที่จะน าหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม       
มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจ านง ที่ได้แสดงไว้ 
  ข้อ 2 นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
   ก าหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าขนอน มุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม
และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังนี้ 
  2.1. ด้านความโปร่งใส เป็นการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการด าเนินการตามภารกิจหน้าที่ด้วยความสุจริต 
โปร่งใส และเท่ียงธรรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
   (1) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อย่างเคร่งครัด 

(2) ให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสโดยยึดหลักความสุจริต  
เที่ยงธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
   (3) ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใส เที่ยงธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ 
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  2.2 ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหารและพนักงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและ
มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   (1) มุ่งเน้นในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมโดยยึดหลักสุจริต 
โปร่งใสและเที่ยงธรรม และพร้อมรับผิด 
   (2) มุ่งมั่นในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อย่างเคร่งครัด   
  2.3 ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนตาม
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   (1) ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการทุจริตเชิงนโยบาย 
   (2) ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงานไม่รับสินบน
และการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ 
  2.4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   (1) สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานไม่ทนต่อการทุจริต อายและเกรงกลัวต่ อ
การทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตได้ตามหลักนิติธรรม ภาระรับผิดชอบโดยยึดหลักความถูกต้อง 
สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 
   (2) ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 
   (3) มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้ผู้บริหารและ
พนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
  2.5 ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม 
เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายในหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
   (1) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ มติ ด้วยความสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 
   (2) มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม 
   (3) มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
   (4) ให้ความส าคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 
   (5) ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน 
   

  2.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เพ่ือถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้บริหารและ
พนักงานทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
   (1) สื่อสารประชาสัมพันธ์ในการถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้ผู้บริหารและพนักงานเกิดความ
ตระหนักและให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดย
วิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร เช่น หนังสือสั่งการ การปิดประกาศ ประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น 
 

/(2) ให้ความส าคัญ... 
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   (2) ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น เช่น หนังสือแสดงความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็น
ในที่ประชุมผู้บริหาร/พนักงาน เป็นต้น 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  31 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 25๖3 

 

 
  (นายสมคิด  ตันทางกูล) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทา่ตูม 
เร่ือง  มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
******************** 

  เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  มคีวามโปร่งใส  เกิดประโยชน์สงูสุดแก่หน่วยงานและ
สอดคล้องกับหลักการ  ตามาตรา  8  ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  คือ คุ้มค่า  
โปร่งใส  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตรวจสอบได ้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  จงึก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปรง่ใสใน
การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏบิัติในการจัดซื้อจัดจา้ง  ดังนี้ 
  1 จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางของ
หน่วยงาน  พร้อมปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานภายใน 30 วันท าการ  หลังจากได้รับความเห็นชอบวงเงิน
งบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือผู้มีอ านาจในการพิจารณางบประมาณ 
  2  จัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการ  และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานประกอบ ภายใน 5 วนัท าการ  หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจัดจ้างในแต่ละโครงการและจัดเก็บไว้อย่างเปน็ระบบ 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีการร้องขอตามรายการ  ดังต่อไปนี้ 
   2.1  รายงานของซื้อขอจ้าง 
   2.2  เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ 
เฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  และผลการพิจารณาในคร้ังนัน้ (ถ้ามี) 
   2.3  ประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวน  หรือหนังสือเชิญชวนและเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   2.4  ข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอราคาทุกราย 
   2.5  บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
   2.6  ประกาศผลผูช้นะของแต่ละโครงการ 
   2.7  จัดท าใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง  สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี) 
   2.8  บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
  3. ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีส่วนได้เสียหับผู้อื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาใน
งานนั้น  ทัง้นี้  การมสี่วนได้ส่วนเสียในเร่ืองการพิจารณาให้เปน็ไปตามกฎหมายวา่ด้วยวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง 
  4.  ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่  ด าเนินการโครงการที่เอ้ือผลประโยชน์กับตนเองหรือ
เครือญาติทั้งที่เก่ียวกับตัวเงิน  หรือทรัพย์สินและผลประโยชนอ่ื์นๆ ที่มิใช่รูปตัวเงนิหรือทรัพย์สิน 
  5.  จัดให้มีระบบตรวจสอบเพื่อป้องกันการเป็นผู้มสี่วนได้เสยีกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานส าหรับ   
ผู้ที่มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการซือ้หรือจ้าง  และเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง  โดยเจ้าหนา้ที่รายงานผลการด าเนนิการตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้อื่นขอ้เสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยผา่น
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นประจ าทุกเดือน 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  23  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 

 
(นาย สมคิด  ตันทางกูล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 



 
 
 

 
 
 

ค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
ที่  ๓๑๑/๒๕62 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานโครงการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ITA 

……………………………….. 
 

  ตามคาสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ที่   ๒๕๘/๒๕62   ลงวันที่ ๑๙  สิงหาคม ๒๕62   
ได้แต่งตั้งคณะทางานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
&Transparency Assessment) ประจาปี 2563 โดยมอบหมายให้ผู้ที่เก่ียวข้อง ดาเนินการ รวบรวม จัดทาเอกสาร และ
ด าเนินการต่างๆ ในหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based ) พร้อมรับตรวจจาก ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดสระบุรี นั้น  
  ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment : EBIT) ดังนี้ 
   ๑ นายสมคิด  ตันทางกูล   นายก อบต.ท่าตูม   ประธานกรรมการ  
   ๒ นายวิจิตร  ขันทะมาส   รองนายก อบต.ท่าตูม   กรรมการ  
   ๓ นายส าราญ  อุตรพงษ์   รองนายก อบต.ท่าตูม   กรรมการ  
   ๔ จ.ส.อ.สุขสันต์  อินทร์ผาย  ปลัด อบต.ท่าตูม   เลขานุการ  
   ๕ นางกฤษณา  พรพิมล   รองปลัด อบต.ท่าตูม   ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
  ทัง้นี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 
   สั่ง ณ วันที่ ๒๒  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62  
 

 
(นาย สมคิด  ตันทางกูล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
 
 
 
 
 


