
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 
เรือ่ง มาตรการภายในเพือ่ส่งเสริมความโปรง่ใสและป้องกนัการทุจริต 

**************************************************************************** 
 

   เพื่อให้การบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าช้าง และเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกนั
การทุจริต องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าช้างจึงก าหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกนัการ
ทุจริต ดงัน้ี 
  
๑. มาตรการการส่งเสริมคณุธรรมและความโปรง่ใสในการจดัซ้ือจดัจ้าง 
   
             พระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซือ้
จดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครฐั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชจ้่ายเงนิงบประมาณ นับทัง้แต่การจดัท า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลกัษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่าง
คุม้ค่า เป็นไปตามวตัถุประสงค์ และไม่เอือ้ประโยชน์แก่ตนเองหรอืพวงพอ้ง การเบกิจ่ายเงนิของบุคลากรภายในเรื่องต่าง  ๆ 
เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งและการตรวจรบัพสัดุ จงึก าหนดใหม้มีาตรการ
สง่เสรมิความโปร่งใสใ่นการจดัซือ้จดัจา้ง โดยมุ่งเน้นการเสรมิสรา้งวฒันธรรมและค่านิยมสจุรติและแผนป้องกนัผลประโยชน์ทบั
ซอ้นในการจดัซือ้จดัจา้ง ดงันัน้เพื่อใหก้ารด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าชา้งเป็นไปดว้ยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้มกีาแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม จงึใหถ้อืปฏบิตั ิดงันี้ 
  
             ๑. ประกาศเผยแพร่ปฏบิตัิการจดัซื้อจดัชดัจา้ง ภายในระยะเวลา ๓๐ วนั ท าการหลงัจากวนัทีไ่ดร้บัการจดัสรร
งบประมาณ 
  
             ๒. เผยแพร่ขอ้มลูอย่างเป็นระบบเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้ง เพื่อใหส้าธารณชนสามารถตรวจสอบขอ้มูลการจดัซือ้จดั
จา้ง โดยมอีงคป์ระกอบตามกฎหมาย ระเบยีบ ก าหนด 
  
             ๓. ก าหนดแนวทางตรวจสอบความเกีย่วขอ้งระหว่างเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัซือ้จดัจา้งและผูเ้สนอราคา เพื่อ
ป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นกนั 
  
             ๔. หา้มมใิหเ้จา้หน้าทีจ่ดัซือ้จดัจา้งและบุคลากรภายในหน่วยงาน มคีวามเกีย่วขอ้งกบัผูเ้สนอราคาทัง้ประโยชน์ส่วน
ตน และประโยชน์สาธารณะทีม่ผีลต่อการปฏบิตัหิน้าที ่
  
             ๕. หา้มมใิหบุ้คลากรภายในหน่วยงาน ด ารงต าแหน่งทีท่ าหน้าทีท่บัซอ้น 
  
             ๖. เจา้หน้าทีท่ีม่หีน้าทีต่รวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงาน ถงึความเกีย่วขอ้งกบัผูเ้สนอราคา ดงันัน้ 



  
                   ๖.๑ ตรวจสอบชื่อ – สกุล ของผูเ้สนองานว่ามคีวามสมัพนัธห์รอืเกีย่วขอ้งกบับุคลากรในหน่วยงานหรอืไม่ เช่น 
บดิา มารดา พีน้่อง ญาต ิเพื่อน คู่แขง่ ฯลฯ 
  
                   ๖.๒ ตรวจสอบสถานทีอ่ยู่ สถานที่ปฏบิตังิานของผู้เสนองานว่ามคีวามสมัพนัธ์หรอืเกี่ยวขอ้งกบับุคลากรใน
หน่วยงานหรอืไม่ 
  
                   ๖.๓ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามสี่วนได้ส่วนเสยีกบังาน/โครงการ ทัง้ผลประโยชน์ส่วนตน หรือ
ผลประโยชน์สาธารณะทีม่ผีลต่อการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืไม่ 
  
             ๗. ใหเ้จา้หน้าทีร่ายงานผลการปฏบิตังิานเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น ใหห้วัหน้าหน่วยงานทราบเป็นประจ าทุก
เดอืน 
 
๒. มาตรการป้องกนัการรบัสินบน 
รฐับาลก าหนดใหก้ารป้องกนั ปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบเป็นนโยบายส าคญั และถอืว่าเป็นวาระแห่งชาตทิีส่่วน
ราชการจะต้องน าไปปฏบิตัิให้เกดิผลที่เป็นรูปธรรม องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าช้าง ในฐานะเป็นหน่วยงานของรฐัซึ่งต้อง
ผลกัดนันโยบายไปสูก่ารปฏบิตัทิีเ่ป็นรปูธรรม จงึไดก้ าหนดใหม้มีาตรการป้องกนัการรบัสนิบนเป็นมาตรการส าคญั ทัง้น้ีเพื่อให้
การปฏบิตังิานของบุคลากรขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าชา้ง ทุกภารกจิตอ้งโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้ปลอดจากการ
ทุจรติ โดยมแีนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 
  
             ๑. องคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าชา้งค านึงถงึความเป็นธรรมและปกป้องเจา้หน้าทีท่ีป่ฏเิสธการรบัหรอืใหส้นิบนโดย
จะไม่ด าเนินการดา้นลบต่อเจา้หน้าทีผู่น้ัน้ 
  
             ๒. การจดัซือ้จดัจา้ง หา้มมกีารรบัหรอืใหส้นิบนในการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งทุกประเภท ซึง่การด าเนินการต้อง
เป็นไปอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส ซื่อสตัย ์ตรวจสอบได ้และอยู่ภาใตก้ฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
  
             ๓. เจา้หน้าทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าชา้งจะตอ้งไม่เสนอจะใหห้รอืรบัสนิบนจากเจา้หน้าทีภ่าคเอกชนหรอืบุคคล
อื่นใดโดยมจีุดประสงคเ์พื่อจงูใจใหก้ระท าการ ไม่กระท าการ หรอืประวงิการกระท าอนัมชิอบดว้ยหน้าทีแ่ละกฎหมาย 
  
             ๔. เจา้หน้าทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าชา้งตอ้งปฏบิตังิานตามมาตรการน้ีโดยไม่เขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัการรบัหรอืให้
สนิบนไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มโดยเดด็ขาด 
  
             ๕. เจา้หน้าที่องคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าช้างจะต้องไม่เรียกรอ้ง จดัหา หรอืรบัสนิบนเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรอื
ประโยชน์ขององค์การบรหิารส่วนต าบลท่าช้าง หรอืประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง หรือ
ประโยชน์ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัตนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครวั เพื่อน หรอืผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในลกัษณะอื่นใด 
  
             ๖. เมื่อผูใ้ดพบเหน็การกระท าทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการรบัหรอืใหส้นิบน จะต้องรายงานผูบ้งัคบับญัชาหรอืตามช่องทางการ
รบัเรื่องร้องเรยีนทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของหน่วยงานตรวจสอบและประเมนิผลหรอืศูนย์ปฏบิตัิการต่อต้านการทุจรตินายก
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าชา้งทนัท ี
  



             ๗. จดัใหม้ชี่องทางและประชาสมัพนัธ ์ในการรอ้งเรยีนหรอืให้ขอ้มูลเพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหเ้จ้าหน้าที่องคก์าร
บรหิารส่วนต าบลท่าช้าง และผู้เป็นส่วนไดส้่วยเสยีเขา้มามสี่วนร่วมในการตรวจสอบ เฝ้าระวงั และแจง้เบาะแสการรบัสนิบน
ของหน่วยงาน และรายงานขอ้มลูการรบัแจง้เบาะแสการเรยีก หรอืรบัสนิบนผ่านช่องทางเวบ็ไซตข์ององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
ท่าชา้ง 
 
  
๓. มาตรการป้องกนัการขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนตวั(ผลประโยชน์ทบัซ้อนกนั) 
  
           ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาตดิ าเนินการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั เพื่อสนับสนุนใหเ้กดิการปรบัปรุงระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองคก์ร ช่วย
สง่เสรมิใหอ้งคก์ร ช่วยเหลอืสง่เสรมิใหอ้งคก์รมบีรรยากาศและวฒันธรรมในการท างานทีด่สีรา้งความเชื่อมัน่จากประชาชนทีม่ี
ต่อองค์กร และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของภาครฐั 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึง่ก าหนดใหส้่วนราชการมแีนวทางการตรวจสอบความเกีย่วขอ้งระหว่าง
เจา้หน้าที่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัซือ้จดัจา้งและผูเ้สนองานเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นในการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งให้มี
ความโปร่งใสตรวจสอบได ้และเกดิผลประโยชน์สงูสดุต่อภาครฐั 
           องคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าชา้ง จงึไดจ้ดัท ามาตรการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นและแนวทางการตรวจสอบความ
เกีย่วขอ้งของบุคลากรกบัผูเ้สนองานในการจดัซือ้จดัจา้ง เพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น โยใหเ้จ้าหน้าทีท่ี่เกีย่วขอ้งกบัการ
จดัซือ้จดัจา้งใชเ้ป็นแนวทาง และถอืปฏบิตัเิป็นมาตรฐานเดยีวกนั ดงันี้ 
  
          ๑. มาตรการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 
  
             ๑.๑ หา้มมใิหเ้จา้หน้าที ่หรอืหวัหน้าเจา้หน้าที ่จดัซือ้จดัจา้งกบัผูเ้สนองาน ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบับุคลากรภายในกอง
คลงั ทัง้ผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์สาธารณะทีม่ผีลต่อการปฏบิตัหิน้าที่ 
  
             ๑.๒ หา้มมใิห้บุคลากรในองคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าช้าง ใช้อ านาจในต าแหน่งทีด่ าเนินงานหรอืโครงการทีเ่อื้อ
ผลประโยชน์กบัตนเองทัง้ทีเ่กีย่วกบัเงนิละไม่เกีย่วกบัเงนิ 
  
             ๑.๓ หา้มมใิหบุ้คลากรในองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าชา้งด ารงต าแหน่งใดๆ ทีอ่าจสง่ผลใหเ้กดิผลประโยชน์ทบัซอ้น 
  
         ๒. แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถงึความเกีย่วขอ้งกบัผูเ้สนองาน 
  
             ๒.๑ ตรวจสอบชื่อ – สกุล ของผูเ้สนองานว่ามคีวามสมัพนัธห์รอืเกีย่วขอ้งกบับุคลากรในหน่วยงานหรอืไม่ เช่น ญาต ิ
พี ่น้อง เพื่อน คู่แขง่ หรอืศตัร ูเป็นตน้ 
  
             ๒.๒ ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบตัิงานของผู้เสนองานว่ามีความสมัพันธ์หรือเกี่ยวข้องกบับุคลากรใน
หน่วยงานหรอืไม่ 
  
             ๒.๓ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามสีว่นไดส้ว่นเสยีกบังาน/โครงการ ทัง้ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
สาธารณะทีม่ผีลต่อการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืไม่ 
  



             ๒.๔ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามผีลประโยชน์ทบัซอ้นกบัผูเ้สนองานหรอืไม่ เช่น การรบัสนิบน การใชข้อ้มูล
ลบัทางราชการ การด าเนินธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัซือ้จดัจา้ง การรบัของขวญัหรอือื่นๆ 
 
๔. มาตรการการใช้ดลุพินิจ และอ านาจหน้าท่ีให้เป็นตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  
          องคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าชา้ง มหีน้าทีใ่นการใหบ้รกิารตามภารกจิหน้าที ่เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแกผูร้บับรกิาร
แลผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ตามโครงสรา้งและภารกจิทีก่ าหนดไว ้ซึง่ในการปฏบิตัหิน้าทีบ่รหิารโดยนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล
ท่าชา้งเป็นผูก้ าหนดนโยบายการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามกฎหมายระเบยีบ ขอ้บงัคบั มอี านาจในการสัง่การ อนุญาต อนุมตั ิ
เพื่อปฏบิตัิงานภายในหน่วยงาน แต่ในการปฏบิตัิหน้าที่ของฝ่ายบริหารด้วยการมอี านาจทางปกครองโดยเฉพาะในส่วนที่
กฎหมายก าหนดใหเ้ป็นการใช้ดุลยพนิิจของผู้มอี านาจในการตดัสนิใจอนุญาต อนุมตัิหรอืมคี าสัง่ในเรื่องนัน้อย่างรอบคอบ มี
ขอบเขตและมเีหตุผลสนบัสนุนใชดุ้ลยพนิิจอย่างพอเพยีง 
          ดงันัน้ เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสในการใชดุ้ลยพนิิจในการออกค าสัง่ อนุญาต อนุมตั ิในภารกจิขององคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลท่าชา้ง เป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล จงึไดก้ าหนดมาตรการการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารไว ้ดงันัน้ 
          ๑. ก ากบัดแูลขา้ราชการและบุคลากรในสงักดัใหป้ฏบิตังิานตามมาตรฐานการปฏบิตังิานตามภารกจิของหน่วยงานให้
เป็นไปตามระเบยีบขัน้ตอน โดยไม่เขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัเรื่องการทุจรติไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
          ๒. ก ากบัดูแลกระบวนการบรหิารบุคคล ตัง้แต่การสรรหาหรอืการคดัเลอืกบุคลากร เลื่อนต าแหน่งการฝึกอบรม การ
มอบหมายงาน การประเมนิผลการปฏบิตังิานและการเลื่อนขัน้เลื่อนเงนิเดอืนขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนักงานราชการ ใน
การบรหิารงานบุคล จะต้องมีการสอนงานแลกเปลี่ยนความรู้และมอบหมายงานที่เป็นธรรม เท่าเทยีม มีกาเสนอแนวคดิที่
แตกต่างและไม่เลอืกปฏบิตั ิ
 
๕. มาตรการในการเผยแพรข่้อมูลต่อสาธารณะ 
          เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลขององค์การบรหิารส่วนต าบลท่าช้างมคีวามถูกต้อง ครบถ้วน ชดัเจน และเป็นปจัจุบนั 
ผูร้บับรกิารผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดโ้ดยสะดวก สามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานขององค์การ
บรหิารสว่นต าบลท่าชา้งไดต้ามทีป่ระกาศเจตจ านงสจุรติต่อบุคลากรและสาธารณชน จงึก าหนดมาตรการในการเผยแพร่ขอ้มูล
ต่อสาธารณะดงันี้ 
  
          ๑. หน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการเผยแพร่ขอ้มลู 
  
          ๑.๑ ผูท้ี่ได้รบัแต่งตัง้เป็นเจ้าหน้าที่สารสนเทศ มหีน้าทีเ่ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผ่านเวบ็ไซต์ขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลท่าช้าง http://www.tachangkorat.go.th ปรบัปรุงขอ้มูลให้เป็นปจัจุบนั โดยอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยโครงสร้าง 
บุคลากร ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏบิตัริาชการประจ าปี ขอ้มลูการจดัซือ้จดัจา้ง มาตรฐานหรอืคู่มอืการปฏบิตังิาน มาตรฐานและขัน้ตอนการใหบ้รกิาร เป็น
ตน้ 
  
          ๑.๒ ผู้ได้รบัมอบหมายงานตามขอ้ ๑ มหีน้าที่เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น สื่อสงัคมออนไลน์ ปิด
ประกาศภายในองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าชา้ง 
  
          ๑.๓ ส านัก/กองต่างๆ มหีน้าที่สนับสนุนและให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ผู้รบัผิดชอบส าหรบัการเผยแพร่ผ่านช่องทางที่
รบัผดิชอบ ร่วมทัง้เผยแพร่ขอ้มลูผ่านเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน 
  
          ๒. ก ากบัติดตามการเผยแพรข่้อมูล 

http://www.tachangkorat.go.th/


  
          ๒.๑ .ใหผู้อ้ านวยการกอง/หวัหน้าส านกั ดแูลและตดิตามผลการด าเนินงาน และก ากบัใหม้กีารรายงานผลโดยส่งขอ้มูล
ใหบุ้คคลผูร้บัผดิชอบตามขอ้ ๑ ขึน้เผยแพร่บนเวบ็ไซต ์
  
          ๒.๒ ใหม้กีารประเมนิการรบัรู้ของผูม้สี่วนได้ส่วนเสยี โดยจดัท าสถิตกิารใหบ้รกิารและผู้เขา้ถงึขอ้มู ลข่าวสารทุกสิน้
ปีงบประมาณ และรายงานผลต่อผูบ้รหิารทราบ 
  
          จงึประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

ประกาศ ณ วนัที ่15 พฤษภาคม 2562 
 

บุญสง่ เซยีงหนู 
(นายบุญสง่ เซยีงหนู) 

นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าชา้ง 
 


