ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น
เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น และเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้นจึงกาหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต ดังนี้
1. มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับทั้งแต่การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีและ
เผยแพร่ อ ย่ า งโปร่ ง ใส ไปจนถึ ง ลั ก ษณะการใช้ จ่ า ยงบประมาณของหน่ ว ยงานอย่ า งคุ้ ม ค่ า เป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวงพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น
ค่า ท างานล่ ว งเวลา ค่า วั ส ดุ อุป กรณ์ ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัด ซื้ อ จั ดจ้ า งและการตรวจรั บพั ส ดุ จึ ง
กาหนดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม
สุจริตและแผนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีกาแข่งขันอย่างเป็นธรรม จึงให้ ถือ
ปฏิบัติ ดังนี้
๑. ประกาศเผยแพร่ปฏิบัติการจัดซื้อจัดชัดจ้าง ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน ทาการหลังจากวันที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ
๒. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีองค์ประกอบตามกฎหมาย ระเบียบ กาหนด
๓. กาหนดแนวทางตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้
เสนอราคา เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกัน
๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
ทั้งประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
๕. ห้ามมิให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ดารงตาแหน่งที่ทาหน้าที่ทับซ้อน
๖. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา ดังนั้น
๖.๑ ตรวจสอบชื่อ – สกุล ของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรใน
หน่วยงานหรือไม่ เช่น บิดา มารดา พี่น้อง ญาติ เพื่อน คู่แข่ง ฯลฯ
๖.๒ ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบั ติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้อง
กับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่

๖.๓ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการ ทั้งผลประโยชน์ส่วน
ตน หรือผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
๗. ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ทราบเป็นประจาทุกเดือน
2. มาตรการป้องกันการรับสินบน
รัฐบาลกาหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสาคัญ
และถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่ส่วนราชการจะต้องนาไปปฏิ บัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วน
ตาบลสร้างแป้น ในฐานะเป็ นหน่ว ยงานของรัฐซึ่งต้องผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงได้
กาหนดให้มีมาตรการป้องกันการรับสินบนเป็นมาตรการสาคัญ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริต โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้นคานึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการ
รับหรือให้สินบนโดยจะไม่ดาเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น
๒. การจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ซึ่งการ
ดาเนินการต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภาใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
๓. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลสร้ างแป้นจะต้องไม่เสนอจะให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่
ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใดโดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทาการ ไม่กระทาการ หรือประวิงการกระทาอันมิ
ชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย
๔. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้นต้องปฏิบัติงานตามมาตรการนี้โดยไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยเด็ดขาด
๕. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้นจะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น หรือประโยชน์ของผู้ที่ เกี่ยวข้องกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อน
หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด
๖. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือ
ตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบและประเมินผลหรือศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้นทันที
๗. จัดให้มีช่องทางและประชาสัมพันธ์ ในการร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น และผู้เป็นส่วนได้ส่วยเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เฝ้า
ระวัง และแจ้งเบาะแสการรับสินบนของหน่วยงาน และรายงานข้อมูลการรับแจ้งเบาะแสการเรียก หรือรับ
สินบนผ่านช่องทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น
3. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนตัว(ผลประโยชน์ทับซ้อนกัน)
ตามที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดาเนินการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุ งระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในองค์กร ช่วยส่งเสริมให้องค์กร ช่วยเหลือส่งเสริมให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมใน
การทางานที่ดสี ร้างความเชื่อมั่นจากประชาชนที่มีต่อองค์กร และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :
ITA) ซึ่งกาหนดให้ส่วนราชการมีแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เ กี่ยวข้องกับการ

จัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น จึงได้จัดทามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนว
ทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องของบุคลากรกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน โยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างใช้เป็นแนวทาง และถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้
๑. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๑.๑ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ จัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองาน ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
บุคลากรภายในกองคลัง ทั้งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
๑.๒ ห้ามมิให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น ใช้อานาจในตาแหน่งที่ดาเนินงานหรือ
โครงการที่เอื้อผลประโยชน์กับตนเองทั้งที่เกี่ยวกับเงินละไม่เกี่ยวกับเงิน
๑.๓ ห้ามมิให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้นดารงตาแหน่งใดๆ ที่อาจส่งผลให้
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
๒.๑ ตรวจสอบชื่อ – สกุล ของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงาน
หรือไม่ เช่น ญาติ พี่ น้อง เพื่อน คู่แข่ง หรือศัตรู เป็นต้น
๒.๒ ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เ สนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับ
บุคลากรในหน่วยงานหรือไม่
๒.๓ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการ ทั้งผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
๒.๔ ตรวจสอบบุคลากรในหน่ว ยงานว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ เช่น การรับ
สินบน การใช้ข้อมูลลับทางราชการ การดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การรับของขวัญหรืออื่นๆ
4. มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอานาจหน้าที่ให้เป็นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น มีหน้าที่ในการให้บริการตามภารกิจหน้าที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแกผู้รับบริการแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามโครงสร้างและภารกิจที่กาหนดไว้ ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่บริหาร
โดยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้นเป็นผู้กาหนดนโยบายการปฏิ บัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ มีอานาจในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ เพื่อปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน แต่ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของฝ่ายบริหารด้วยการมีอานาจทางปกครองโดยเฉพาะในส่วนที่กฎหมายกาหนดให้เป็นการใช้ดุลยพินิจ
ของผู้มีอานาจในการตัดสินใจอนุญาต อนุมัติ หรือมีคาสั่งในเรื่องนั้นอย่างรอบคอบ มีขอบเขตและมีเหตุผล
สนับสนุนใช้ดุลยพินิจอย่างพอเพียง
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลยพินิจในการออกคาสั่ง อนุญาต อนุมัติ ในภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้กาหนดมาตรการการใช้ดุลยพินิจของ
ผู้บริหารไว้ ดังนั้น
๑. กากับดูแลข้าราชการและบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม
๒. กากับดูแลกระบวนการบริหารบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร เลื่อนตาแหน่งการ
ฝึ กอบรม การมอบหมายงาน การประเมิน ผลการปฏิบัติ งานและการเลื่ อ นขั้น เลื่ อ นเงิ นเดื อนข้ าราชการ

ลู ก จ้ า งประจ า พนั ก งานราชการ ในการบริ ห ารงานบุ ค ล จะต้ อ งมี ก ารสอนงานแลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละ
มอบหมายงานที่เป็นธรรม เท่าเทียม มีกาเสนอแนวคิดที่แตกต่างและไม่เลือกปฏิบัติ
5. มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้นมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และ
เป็นปัจจุบัน ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก สามารถตรวจสอบผล
การดาเนิน งานขององค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลสร้างแป้นได้ตามที่ประกาศเจตจานงสุจริตต่อบุคลากรและ
สาธารณชน จึงกาหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะดังนี้
๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล
๑.๑ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สารสนเทศ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลสร้างแป้น www. buathong.go.th ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยอย่างน้อยต้อง
ประกอบไปด้วยโครงสร้าง บุคลากร ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ แผนปฏิ บัติราชการประจาปีและการ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรฐานหรือคู่มือ
การปฏิบัติงาน มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ เป็นต้น
๑.๒ ผู้ได้รับมอบหมายงานตามข้อ ๑ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอื่ นๆ เช่น สื่อสังคม
ออนไลน์ ปิดประกาศภายในองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น
๑.๓ สานัก/กองต่างๆ มีหน้าที่สนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้รับผิดชอบสาหรับการเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางที่รับผิดชอบ ร่วมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒. กากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
๒.๑ .ให้ผู้อานวยการกอง/หัวหน้าสานัก ดูแลและติดตามผลการดาเนินงาน และกากับให้มีการ
รายงานผลโดยส่งข้อมูลให้บุคคลผู้รับผิดชอบตามข้อ ๑ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
๒.๒ ให้มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดทาสถิติการให้บริการและผู้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารทุกสิ้นปีงบประมาณ และรายงานผลต่อผู้บริหารทราบ
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
จ่าเอก
(พิสิทธิ์ นัทธี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น

