ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
**********************
ตามทีค่ ณะรัฐมนตรี ได้มติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม 2559 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment :ITA) ซึ่งในแบบประเมินกาหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงานกาหนดโยบาย
มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทาง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ๖ ด้าน ได้แก่ 1.ด้านความ
โปร่งใส ๒.ด้านความรับผิด ๓.ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ๔.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร ๕.ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงานและ ๖.ด้านการสื่อสารภายใน
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง ในองค์การบริหารส่วนตาบล
แม่ใส เป็นไปโดยความเรียบร้อย มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส จึงกาหนดนโยบายด้านต่าง ๆ ไว้ดังนี้
1.นโยบายด้านความโปร่งใส
1.1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจหลักใน
แต่ละขั้นตอน ดังนี้
1.1.1 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ
1.1.2 จัดทาแผนงาน/โครงการ
1.1.3 ร่วมดาเนินการตามโครงการ
1.1.4 การติดตามตรวจสอบ/ประเมินผลการดาเนินงาน
1.2 ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส ดังนี้
1.2.1 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วันทาการหลังจาก
ที่ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
1.2.2 เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ซื้อของ ผู้ยื่นของ ผู้ได้รับ
คัดเลือก
1.2.3 กาหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1.3 ดาเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบ
ผ่านเว็ปไซต์ สื่ออื่น ๆ ดังนี้
1.3.1 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะที่กฎหมาย
กาหนด
1.3.2 ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
โครงการ

1.3.3 ประกาศเผยแพร่วิธีการคานวณราคากลางแต่ละโครงการ
1.3.4 ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ
1.3.5 ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และ
เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง
1.4 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
1.4.1 ให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
1.4.2 ให้นาผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีปัจจุบัน มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อ
จัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป
1.5 มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี้
1.5.1 มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน
1.5.2 มีข้อมูลอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่ออื่น ๆ
1.5.3 มีการเผยแพร่ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานทางสื่อต่าง ๆ เช่น วารสาร แผ่นพับ
เป็นต้น
1.6 มีการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ดังนี้
1.6.1 มีการกาหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
1.6.2 มีการกาหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
1.6.3 มีระบบการตอบสนอง หรือรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
ทราบ
1.6.4 มีรายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
แก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านเว็ปไซต์หรือสื่ออื่น ๆ
2. นโยบายด้านความพร้อมรับผิด
2.1 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจเต็ม
ความสามารถมีความกระตือรือร้น มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
2.2 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส จะต้องให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ มากกว่าเรื่องส่วนตัว
2.3 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส จะต้องมีส่วนในความรับผิดหากเกิดความ
เสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของตนเอง
2.4 ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส จะต้องแสดงเจตจานงที่จะมุ่งนาหน่วยงานให้มี
การดาเนินงานด้วยความซือ่ สัตย์สุจริต และพร้อมที่จะแสดงความรับหากงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความ
เสียหายต่อสังคมโดยส่วนรวม
2.5 ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส จะต้องสนับสนุนและดาเนินการเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริตมากขึ้นในหน่วยงาน
2.6 ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส จะต้องเปิดโอกาสพร้อมรับฟังการวิพากษ์ หรือ
ติชมจากประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. นโยบายด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
3.1 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส จะต้องไม่เรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อ
แลกกับการให้บริการหรือการอานวยความสะดวก

3.2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส จะต้องไม่ใช้อานาจหน้าที่ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่
ตนเองและพวกพ้อง
3.3 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส จะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาโครงการ หรือ
สัมปทานใด ๆ ของหน่วยงาน
3.4 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ต้องไม่มีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์หรือมี
ผลประโยชน์ร่วมกับคู่สัญญาโครงการหรือสัมปทานใด ๆ
3.5 การดาเนินงาน/การอนุมัติต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส จะต้องไม่มีการแทรกแซง
จากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอานาจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
4.นโยบายด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
4.1 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส จะต้องมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการทางานที่ดี มี
คุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่กันและกันอยู่เสมอ
4.2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส เมื่อพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นจะต้องไม่เพิกเฉย
และพร้อมที่จะดาเนินการร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลแก่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส หรือทาง
เว็ปไซต์ www.maesaisao.go.th หรือช่องทางการติดต่ออื่น ๆ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบการทุจริตนั้น
4.3 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส จะต้องไม่ทนและยอมรับต่อการกระทาทุจริตทุก
รูปแบบ
4.4 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส จะต้องไม่นาวัสดุ อุปกรณ์และของใช้ในราชการไป
ใช้ส่วนตัว
4.5 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส จะต้องไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์
ต่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
4.6 ให้มีการจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม และสามารถยับยั้งการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.7 ให้มีการดาเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
4.7.1 ให้มีการจัดทาคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4.7.2 ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
4.7.3 ให้มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
4.8 ให้มีการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ดังนี้
4.8.1 ให้มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของปีปัจจุบัน เพื่อนาไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปีถัดไป
4.8.2 ให้มีการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปีอย่าง
ต่อเนื่อง
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
5.1 การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ การพิจารณาความดีความชอบ หรือการให้สิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ต้องไม่ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ เส้นสาย หรือผลประโยชน์อื่น ๆ แอบแฝง
5.2 สร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษาเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี

5.3 ให้มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา อย่าง
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
5.4 การใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามความจาเป็น คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
5.5 ให้มีการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สั่งงานในเรื่องส่วนตัว
5.6 ให้มีการอธิบายรายละเอียดของงาน กาหนดเป้าหมาย ติดตาม ให้คาแนะนา และร่วมแก้ปัญหา
ในงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา
5.7 ให้มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมอย่าง
สม่าเสมอ
5.8 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ขั้นตอน อย่างเคร่งครัด
เป็นมาตรฐานและยึดหลักความถูกต้องอยู่เสมอ
5.9 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรมเท่าเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติ
5.10 ให้ปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม ดังนี้
5.10.1 ให้มกี ารแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ดาเนินการให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
5.10.2 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจหลัก
6. นโยบายด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน
6.1 ให้มีการถ่ายอดประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ให้บุคลากรใน
หน่วยงานรับทราบ
6.2 ให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส นาประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ไปเผยแพร่ในเว็ปไซต์ www.maesaisao.go.th
ให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ยึดถือ
ปฏิบัติงานตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561
(นายสันติ สารเร็ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส

