
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามัน จังหวดัยะลา 

******************************** 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครฐั (ITA) 

 ของ องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ ปีงบประมาณ 2563  
1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็น     
กลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบกรามการทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 – 
2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดย
มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ
ยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างเหมาะสม 
 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
    องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



จากกราฟข้างต้นสามารถเรียงล าดับคะแนนตัวชี้วัดจากมากที่สุดไปยังคะแนนน้อยที่สุด ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพรายงานผลการประเมิน ITA จากเว็บ https://itas.nacc.go.th/ 

 สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  องค์การ
บริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ได้ระดับ A โดยมีคะแนนเท่ากับร้อยละ 85.07
หากพิจารณาตามตัวชีวัดพบว่า ตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริตได้คะแนนมากที่สุดคือ ร้อยละ 93.75 
ในขณะที่ ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนน้อยสุด คือร้อยละ 67.36 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนต าบล        
กายูบอเกาะ ประจ าปีงบประมาณ 2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง 
และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 

https://itas.nacc.go.th/


 3.1. จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85 ) จ านวน 5 ตัวช้ีวัด  
 

 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนน ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

 

 (1) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.75 เป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์หน่วยงาน (www.kayuboko.go.th) เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆของ
หน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และมาตรการ
ภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวที่หน่วยงานไม่มีการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ที่
หน่วยงานควรจะต้องมีการด าเนินการในรอบปีถัดไป 
 

 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนน ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 

 

 (2) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.10 เป็นคะแนนที่มาจาก
ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ซึ่งก็คือบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงานไม่ต่ า
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กว่า 1 ปี ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่ งใส ปฏิบัติงานหรือ
ด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ คะแนนดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานมีแนวคิด
หรือแนวทางที่จะปฏิบัติงานให้บริการประชาชนไปตามมาตรฐานและความโปร่งใส ไม่มีพฤติกรรมเรียกรับของ
หรือทรัพย์สินเพ่ือให้บริการ คะแนนที่ได้มีการเพ่ิมขึ้นจากสองงบประมาณก่อนหน้า แต่อย่างไรก็ตามการ
ให้บริการที่ไม่เท่าเทียมกันกับผู้มาติดต่อทั่วไปและผู้ที่รู้จักเป็นการส่วนตัวยังนั้น หน่วยงานยังสามารถปรับปรุง
ด้านดังกล่าวให้ดีขึ้นได้เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกับแก่ผู้มารับบริการ 
 

 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

 

 (3) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.78 เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์หน่วยงาน (www.kayuboko.go.th) เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆของ
หน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ 1) ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล 2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 3 ) การบริหารเงิน
งบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 4) การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5) การส่งเสริมความโปร่งใสใน
หน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน ข้อที่ไม่ได้รับ
คะแนน ม ี2 ข้อคือ  
  1. การรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ  ซี่งไม่มีการรายงานผลใน
ปีงบประมาณ 2562  
  2. การให้บริการ E-Service ที่ไม่พบช่องทางการให้บริการ หน่วยงานจะต้องท าการเปิด
ช่องทางการบริการดังกล่าวให้ประชาชนทราบต่อไป 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนน ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 

 (4) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.37 เป็นคะแนน
ที่มาจากผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต การจัดท านโยบายหรือมาตรการป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ การเฝ้าระวัง การตรวจสอบ และการลงโทษทางวินัย นอกจากนี้การ
เปิดโอกาสให้สามารถร้องเรียนและติดตามผลการร้องเรียนเรื่องทุจริตได้ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและไก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นธรรม 

 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนน ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

 
 (5) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.40 เป็นคะแนนที่มาจาก
ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ต่อการด าเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้
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งบประมาณ ตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างคุ้มค่าไม่เอ้ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง ไม่มีการเบิกจ่ายที่เป็นเท็จ การจัดซื้อจัด
จ้างเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตอบเมื่อดูคะแนนข้อที่เกี่ ยวกับการรับรู้แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงานนั้น ยังพบว่ามีการรับรู้น้อยจึงต้องปรับปรุงให้บุคลากรในหน่วยงาน
รับทราบถึงแผนดังกล่าวอย่างทั่วถึง 
 
 3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ ากว่า 85) จ านวน 5 ตัวช้ีวัด คือ 
  

  
กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนน ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 

 (1) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.77  เป็นคะแนนที่มาจาก
ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชา การมอบหมาย
งานอย่างเป็นธรรม การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ที่ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ แม้ว่าคะแนนจะได้มากกว่าปีงบประมาณก่อน 
แต่ยังไม่มากพอ เนื่องจากยังได้คะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน จึงต้องได้รับการพัฒนาต่อไป 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนน ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

 

 (2) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.34  เป็น
คะแนนที่มาจากผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
เกีย่วข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ
น าไปให้ผู้อ่ืน การขอยืมทรัพย์สินของราชการ หรือการยืมโดยหน่วยงานอ่ืนและบุคคลภายนอก ซึ่งต้องเป็น
กระบวนการขออนุญาตที่ถูกต้อง ชัดเจนและสะดวก ตัวชี้วัดนี้ได้รับคะแนนการประเมินที่น้อย โดยเฉพาะขอที่
เกี่ยวกับความสะดวกในการขออนุญาตเพื่อน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ 
 

 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนน ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 

 

 (3) ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.79 เป็นคะแนนที่มา
จากผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เป็นการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อกับ
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คุณภาพการด าเนินงาน 



หน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด การด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ การให้บริการอย่างตรงไปตรงมา เท่าเทียมกันและไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล
ประชาชน โดยค าตอบส่วนใหญ่เป็นไปในแง่บวก มีเพียงข้อการปฏิบัติงานและให้บริการอย่างโปร่งใสเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ที่ได้คะแนนในช่วงมาก มากที่สุดใกล้เคียงกัน หน่วยงานจึงควรพัฒนาด้านการท างาน
ให้อยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด หรือรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการมาก
ขึ้น 

 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนน ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

 
 (4) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 67.58  เป็น
คะแนนที่มาจากผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ต่อการปรับปรุงระบบการท างาน 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการ
ท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนน ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

 

 (5) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 67.36  เป็นคะแนน
ที่มาจากผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ต่อประสิทธิภาพการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับ
การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การด าเนินงาน/การให้บริการ การชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน และช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ยังพบว่าช่องทางที่เปิดให้
ประชาชนเข้ามาร้องเรียน และติชมการท างานของหน่วยงานนั้น ยังมีผู้ตอบแบบวัดว่าไม่มีช่องทางดังกล่าว 
หน่วยงานจ าเป็นต้องประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกทราบ 
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เปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (ITA) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ  

 
กราฟเปรียบเทียบผลการประเมินระหว่างปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 

 
 จากการเปรียบเทียบผลการประเมินระหว่าง ปี 2562 และ ปี 2563 พบว่ามีตัวชี้วัดที่ได้คะแนน
เพ่ิมขึ้น และบางตัวชี้วัดที่ได้คะแนนลดลง ท าให้คาดหวังว่า ผลการประเมินในปีงบประมาณ 2564 จะมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกด้าน  
 
4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 จากการเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ระหว่างปี 2562 และปี 
2563 มีตัวชี้วัดบางตัวที่คะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน และ ตัวชี้วัดบางตัวที่คะแนนลดลงจากปีท่ีแล้วดังนี้ 
 1. ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  
 2. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  
 3. ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 ซึ่งเป็นแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทั้ง 3 ตัวชี้วัด ดังนั้นแนวทางการพัฒนา
ที่อบต.กายูบอเกาะต้องให้ความส าคัญ คือการสร้างความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ให้รับทราบถึงการ
ด าเนินงาน ระบบการท างาน และการสื่อสารกับประชาชน เช่น เมื่อประชาชนเข้ารับบริการ เจ้าหน้าที่ควรให้
ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ ไม่ปิดบัง มีความโปร่งใส และสะดวกต่อผู้เข้ารับบริการ  มีการประชาสัมพันธ์

 
ตัวชี้วัด ประเด็น 

 

ผลการประเมิน (ร้อยละ) 
ปีงบ 

2561 
ปีงบ 

2562 
 

ปีงบ 
2563 

 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 91.86 92.98 93.10 
2 การใช้งบประมาณ 81.99 85.40 87.38 
3 การใช้อ านาจ 83.88 82.77 83.77 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 74.9 77.23 82.34 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 82.78 87.56 88.37 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 75.89 94.28 81.79 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 78.95 80.08 67.36 
8 การปรับปรุงการท างาน 73.65 79.89 67.58 
9 การเปิดเผยข้อมูล 86.67 97.50 92.78 

10 การป้องกันการทุจริต 100 85.71 93.75 
เฉลี่ยรวม 85.10 87.63 85.07 

ระดับการประเมิน A A A 



ขั้นตอนการด าเนินงานให้ประชาชนรับทราบ เพ่ือลดขั้นตอนการท างาน มีการจัดท าสื่อเผยแพร่ เป็นคู่มือหรือ
เผนแพร่ทางสื่อออนไลน์ เพ่ือให้ประชาชนเกิดการรับรู้มากขึ้น 
 

5. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับ
ติดตาม 

1. มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

จัดท าแนวทางปฏิบัติเกีย่วกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง พร้อมประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ทราบ 

กองคลัง/สป.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
รายงาน 
สรุปผล สิ้น
ปีงบประมาณ 2. ให้ความรูเ้กี่ยวกับการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. จัดท าเอกสารเผยแพร่เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

สป. 

3. ให้ความรูเ้รื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

รณรงค์ และจัดท าเอกสารให้ความรู้ เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

สป. 

4. การปรับปรุงพัฒนาการ
ปฏิบัติงานการให้บริการผู้มาติดตอ่
ราชการที่เป็นไปตามขั้นตอน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

1. ทบทวน ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน ให้
ทันสมัย 
2. ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนกรมาใช้บริการให้
ประชาชนรับทราบ 

สป. 

5. สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรใน
หน่วยงานเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี  และเปิด
โอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ทางสื่อสารสนเทศ หรือช่องทาง
ออนไลน์ และช่องทางส าหรับการร้องเรียน การ
ตรวจสอบ 

กองคลัง/สป. 

6. เปิดโอกาสใหผู้้รับบริการ หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามสี่วนร่วมใน
การปรับปรุงการด าเนินงาน 

ประชาสมัพันธ์ช่องทางการเสนอความคิดเห็น 
ร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บุคลากรและประชาชนท่ัวไป
ทราบ 

สป. รายงาน
สรุปผล สิ้น
ปีงบประมาณ 

7. มีการมอบหมายงาน การ
ปฏิบัติงานรวมถึงการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามระดับคณุภาพ
ของงาน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ

1. สรา้งความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกบัเกณฑ์การ
ประเมิน และการปฏิบตัิงาน 
2. ผู้บริหารเน้นย้ าเรื่องความเป็นธรรมในการ
ประเมิน เพื่อเพ่ิมความตระหนักให้กับผู้ประเมิน
และผูร้ับการประเมิน 

สป. 

8. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ขั้นตอน
การด าเนินงานให้ประชาชน
รับทราบ 

1.คู่มือการเข้ารับบริการ 
2.ประชาสัมพันธล์งป้ายประชาสมัพันธ์ที่
หน่วยงานหรือลงเว็บไซต์หน่วยงาน 

สป.  

 
 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรม 

และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 

อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

 

 

 

 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
เรื่อง  มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 ........................................................... 

                  องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ มีหน้าที ่ในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามท่ีกฎหมายอ่ืนก าหนดไว้ ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่บริหารกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ควบคุม ดูแล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ฝ่ายบริหาร 
โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู ้ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ระเบียบ ข้อบังคับ และมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ มีอ านาจในการสั่งการ 
อนุญาต อนุมัติ เพ่ือปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารด้วยการที่อ านาจทาง
ปกครอง โดยเฉพาะในส่วนที่กฎหมายก าหนดให้เป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอ านาจ ในการตัดสินใจอนุญาต  
อนุมัตหิรือมีค าสั่งในเรื่องนั้นอย่างรอบคอบ มีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนการใช้ดุลยพินิจอย่างเพียงพอ  
                 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลยพินิจในการออกค าสั่ง อนุญาต อนุมัติ ในภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล จึงได้ก าหนดมาตรการการใช้ดุลย
พินิจของฝ่ายบริหารไว้ ดังนี้ 
                 ๑.การใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติให้กระท าการอย่าง
หนึ่งอย่างใดโดยอิสระ 
                 ๒.ขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจต้องประกอบเหตุผล ดังนี้ 

                    ๒.๑ ขั้นตอนแรก ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งการวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้นต้องตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น จากพยานหลักฐานที่มีอยู่ เพียงพอต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าได้เกิดขึ้นหรือไม่ 
                    ๒.๒ ขั้นตอนที่สอง ข้อกฎหมาย ที่อ้างอิงประกอบข้อเท็จจริงตาม (๒.๑) ที่เก่ียวข้องและเป็น 
สาระส าคัญ 
                    ๒.๓ ขั้นตอนที่สาม ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน ซึ่งผู้ใช้ดุลพินิจจะต้องพิจารณาตัดสินใจว่า 
ว่ากฎหมายได้ก าหนดใหใ้ช้ดุลยพินิจได้เพียงประการเดียวหรือหลายประการ ซึ่งสามารถตัดสินใจใช้อ านาจหรือ 
ไม่ก็ได้หรือจะเลือกกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

                    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                                   ประกาศ  ณ  วันที่    19    เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2   
      

                 อาสมี  เซะบากอ 
                                                               (นายอาสมี  เซะบากอ) 
                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 



 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 

เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และ 
ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
 ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลัก
ในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น และการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการในการสร้าง
จิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตร 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 
2562 องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ จึงได้ก าหนดมาตรการในการสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

 1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

 2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

 3. กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 

 4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 

 5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

 7. ด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

  

                                

                                      (นายอาสมี เซะบากอ) 

                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 

 
 



 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
เรื่อง  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   

    .................................................... 
  เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ มีความถูกต้อง 
ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน รวมถึงการให้บริการประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูล
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สามารถตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะได ้จึงก าหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้ 
  1. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล 
  1.1 ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ http://www.kayuboko.go.th ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดย
อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย  โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ แผนการด าเนินงานประจ าปี การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ข้อบัญญัติงบประมาณ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เป็นต้น 
  1.2 ผู้ได้รับมอบหมายตามข้อ 1 มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่น สื่อ
สังคมออนไลน์ ปิดประกาศภายในองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ ฯลฯ 
  1.3 กลุ่มงานของทุกกอง/ส านัก มีหน้าที่สนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้รับผิดชอบ
ส าหรับการเผยแพร่ผ่านช่องทางที่รับผิดชอบ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
  2. การก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล 
  2.1 ให้ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าส านัก ดูแลและติดตามผลการด าเนินงาน และก ากับให้มี
การ รายงานผลโดยส่งข้อมูลให้บุคคลผู้รับผิดชอบตามข้อ 1 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
  2.2 ให้มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดท าสถิติการให้บริการและผู้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารทุกสิ้นปีงบประมาณ และรายงานผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะทราบ 
 

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

   ประกาศ  ณ  วันที่  19  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
                 (นายอาสมี เซะบากอ) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 



 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
เรื่อง  มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
…………………….…………………..…………… 

  ด้วยพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๘ วรรค ๑ (๓) (๔) ได้ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้อง
ด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐ และจะต้องมีแนวทางในการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน และรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับนโยบายในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)  ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัด
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานที่มีกรอบการประเมิน ในเกณฑ์การประเมินที่ ๙ 
การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใสโดยมีประเด็นการตรวจ เกี่ยวกับการเปิดโอกาส
ให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งได้ระบุไว้ ดังนี้ ๑) มีช่องทางรับฟังความเห็น ๒) มีการเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม 
   ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ประกอบประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของ
นายกเทศมนตรีต าบลกายูบอเกาะ ที่จะปฏิบัติราชการโดยให้ความส าคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ และ
สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนดไว้ จึงก าหนดมาตรการ 
กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกายูบอเกาะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑.  ความหมายของการมีส่วนร่วม 
  การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องมีโอกาสเข้าร่วมในกระบวนการหรือขั้นตอนต่าง ๆของการบริหาร ตั้งแต่การรับรู้ข้อมูล การ
ปฏิบัติงาน การร่วมแสดงทัศนะความคิด การร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น การ
ร่วมคิดแนวทางการแก้ไขปัญหา การร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การร่วมในการด าเนินการ และการมีส่วน
ร่วมติดตามประเมินผล รวมทั้งการร่วมรับประโยชน์จากการพัฒนา 
  ๒.  ระดับการมีส่วนร่วม 
  ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ ใน ๕ ระดับการมีส่วนร่วม ดังนี้  
  ระดับที่ ๑ การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อยที่สุด แต่ถือว่า
เป็นขั้นพื้นฐานของการมีส่วนร่วม โดยหน่วยงานมีหน้าที่น าเสนอข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ทันสมัยและเข้าถึงได้ 
ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน โดยรูปแบบการมี
ส่วนร่วมในระดับนี้อยู่ในลักษณะการให้ข้อมูลทางเดียวจากรัฐสู่ประชาชน 



  ระดับที่ ๒ การมีส่วนร่วมในระดับการปรึกษาหารือ เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน                 
ในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการ/การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานของรัฐอย่างอิสระและเป็นระบบ โดยหน่วยงานจัดให้มีกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และน าข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นและประเด็นที่ประชาชนเป็น
ห่วง ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบาย หรือพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานในหน่วยงานและประกอบการ
ตัดสินใจ 
  ระดับที่ ๓ การมีส่วนร่วมในระดับให้เข้ามามีบทบาท เป็นลักษณะที่ประชาชนเข้าใจ มีส่วน
ร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการการวางแผนและตัดสินใจ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูล 
ระหว่างรัฐกับประชาชนอย่างจริงจัง และมีจุดมุ่งหมายชัดเจน โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด 
นโยบายการวางแผนงานโครงการและวิธีการปฏิบัติ ซึ่ งหน่วยงานมีหน้าที่จัดระบบอ านวยความสะดวก และ
ยอมรับการเสนอแนะ และมีการตัดสินใจร่วมกับภาคประชาชน การมีส่วนร่วมระดับนี้อาจจะด าเนินการใน
รูปแบบกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วม 
  ระดับที่  ๔  การมีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือ เป็นการให้ความส าคัญกับบทบาทของ
ประชาชนในระดับสูง โดยมีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การมีส่วนร่วมกับประชาชนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ
ตั้งแต่การระบุปัญหา พัฒนาทางเลือก และแนวทางแก้ไข รวมทั้งการเป็นภาคีในการด าเนินกิจกรรมของ
หน่วยงาน การมีส่วนร่วมในระดับนี้ คือ การที่หน่วยงานสัญญากับประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ด าเนินงานร่วมกัน และน าแนวคิดใหม่ ๆ หรือข้อเสนอแนะของประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  ระดับที่ ๕  การมีส่วนร่วมในระดับเสริมอ านาจประชาชน เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่
ประชาชนมีบทบาทในระดับสูงสุด โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในการเป็นผู้ตัดสินใจ ซึ่งผลการ
ตัดสินใจมีผลผูกพันให้หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามการตัดสินใจของประชาชน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระดับสูงสุดนี้ เน้นให้ประชาชนมีบทบาทในการบริหารจัดการโดยเป็นผู้ด าเนินภารกิจ และ
หน่วยงานมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้น ประโยชน์ของการตัดสินใจในขั้นนี้ คือ การสร้างการเรียนรู้ 
ความเข้าใจและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน 
  ๓. มาตรการ/กลไก/แนวทางในการเสริมสร้างการเข้ามามีส่วนร่วม 
  ๓.๑  ให้หน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการ การอนุมัติ การอนุญาต หรือด าเนินกิจกรรม
ร่วมกับประชาชนและหน่วยงานองค์กรภาคีต่าง ๆ จัดให้มีช่องทางและกิจกรรมให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจให้ชัดเจน 
  ๓.๒  ให้จัดท าและเผยแพร่วิธีการ หรือขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งในหน่วยงานและสื่อสาธารณะของหน่วยงานอย่างเปิดเผย 
  ๓.๓  ก าหนดให้มีระบบด าเนินงานสร้างการมีส่วนร่วม หรือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภารกิจ ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ ก่อนวางแผนด าเนินงาน ระหว่างด าเนินงาน 
และหลังด าเนินงาน 
  ๓.๔  ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอก โดยเฉพาะ ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และรณรงค์สร้างความรู้ ความ
เข้าใจในภารกิจหน้าที่ วิธีการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งเน้นการปลอดการทุจริตเพื่อให้เกิดพลังเข้มแข็ง ช่วย
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



  ๓.๕  ให้หัวหน้าหน่วยงานท าหน้าที่ก ากับ ดูแล และประเมนผลการมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรายงานผลการด าเนินงานต่อนายกเทศมนตรีต าบลกายูบอเกาะ อย่างน้อยปีละ ๒ 
ครั้ง  
  ประกาศฉบับนี้ ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารราชกาการขององค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ ตามการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ส าหรับการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีระเบียบ กฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ ไว้เป็นการ
เฉพาะให้ด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีระเบียบหรือกฎหมายนั้นก าหนด ดังนั้น เห็นควรเผยแพร่ประกาศดังกล่าว
เพ่ือประชาชนทราบโดยทั่วไป 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙ เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  

 
 
 

      
         (นายอาสมี เซะบากอ) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 

 

 

 

 

 

 



 

   ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
เรื่อง   มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือส าหรับประชาชน 

--------------------------------------- 

ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราช พ.ศ. 
2558 ก าหนดไว้ว่า “ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดท า
คู่มือประชาชน...” โดยมีเป้าหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาให้ประชาชนทราบ นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ พิจารณาแล้วแม้คู่มือส าหรับประชาชนที่จัดท าจะมี
คุณประโยชน์ดังกล่าวก็ตาม แต่หากพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะหลีกเลี่ยง    
ละเว้นไม่ปฏิบัติตามคู่มือส าหรับประชาชนแล้ว การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนก็ไม่มีประโยชน์อันใดตาม
ความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558 ทั้งอาจเป็นช่องทางให้พนักงานเจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติหน้าที่โดยมิชอบได้ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ จึงก าหนดมาตรการป้องกันการละเว้นการ
ปฏิบัติตามคู่มือส าหรับประชาชน ดังนี้ 

1. ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะได้จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ซึ่งควบคุม
ภารกิจทุกเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ จ านวน 16 คู่มือ เมื่อมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกคู่มือส าหรับประชาชนจากเดิมจะมีการแจ้งเวียนให้แต่ละกอง/ส านัก ทราบเพ่ือปฏิบัติ
ต่อไป 

2. เมื่อมีการให้บริการประชาชนในภารกิจที่องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ ได้จัดท า
คู่มือส าหรับประชาชนไว้แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของแก่กอง/ส านัก ให้บริหารประช าชนตามรูปแบบ 
ขั้นตอน วิธีการและรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในคู่มือส าหรับประชาชน และให้จัดท าบันทึกของแต่ละส่วนงาน
แยกจากกันอย่างเป็นระบบเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ และการหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคู่มือส าหรับ
ประชาชน 

3. ให้เป็นหน้าที่ของผู้อ านวยการกองและหัวหน้าส านักปลัด หรือผู้รักษาราชการแทนใน
ต าแหน่งดังกล่าว รับผิดชอบในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกอง/ส านัก ที่ตนก ากับดูแล 



ในกรณีที่ปรากฏว่าพนักงานเจ้าหน้าที่มีการหลีกเลี่ยงหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคู่มือส าหรับ
ประชาชน หรือไม่ได้มีการจัดท าบันทึกการขอรับบริการ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านัก
ปลัด หรือผู้รักษาราชการแทนในต าแหน่งดังกล่าว แล้วแต่กรณีมีส่วนผิดหรือบกพร่องในการหลีกเลี่ยงหรือ
ละเลยดังกล่าวด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้กับดูแลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาตามสมควรแก่
หน้าที่ซึ่งตนรับผิดชอบอยู่นั้น 

4. ประชาชนผู้รับผิดบริการที่พบเหตุว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกายู
บอเกาะ ละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือส าหรับประชาชน สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ หรือผ่านเว็บไซต์ www.kayuboko.go.th 

5. .ให้แต่ละกอง/ส านัก รายงานผลการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้งานธุรการ ส านักงานปลัด เป็นประจ าทุก
เดือน ภายในวันที่ 8 ของเดือน 

ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการตามคู่มือส าหรับประชาชน ให้พนักงานเจ้าที่
ผู้รับเรื่องร้องเรียนรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบทันที 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

             ประกาศ ณ วันที่   1   พฤษภาคม พ.ศ.2562 

  

                                

                                      (นายอาสมี เซะบากอ) 

                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 

 

 

 

http://www.kayuboko.go.th/


 
 
 
 
   

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน 

 ………………………..…………. 
  

         ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ก าหนดให้
เจ้าหน้าที่รัฐบริการประชาชนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ค านึงถึงอามิสสินจ้าง โดยให้ทุกหน่วยงานของ
รัฐประกาศนโยบายหรือมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่  และเพ่ือให้สอดคล้องตาม
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ที่ได้ก าหนดตัวชี้วัดให้หน่วยงานมีการก าหนดขั้นตอน วิธีการ การด าเนินการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการให้หรือรับสินบน องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ จึงได้ประกาศ
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
   

        1. เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ ต้องปฏิบัติตามเจตจ านงขององค์การ
บริหารส่วนต าบล รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับการรับสินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
        2. เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ จะต้องไม่เรียก จัดหา รับ ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ เพ่ือกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่ง  ไม่ว่า
การนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ก็ตาม 
        3. เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ  จะต้องไม่เสนอว่าจะท าให้ สัญญาว่าจะ
ท าให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอ่ืนใด โดยมีจุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่
กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 
        4. เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ ต้องงดการให้ การรับ หรือการเรียกร้อง 
ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนใด อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ กรณี
จ าเป็นต้องให้ หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา หรือตามประเพณีนิยม หรือเพ่ือ
รักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายหรือระเบียบก าหนด 
        5. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการให้หรือรับสินบน  จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชา 
หรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ
ทันท ี
        6. องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะต้องค านึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิเสธการให้หรือรับสินบนโดยจะไม่ด าเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 
        7. ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมิให้มีการให้หรือรับสินบนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุก
ชนิด และการด าเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสซื้อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายให้กฎหมาย ระเบียบที่เกียว
ข้อง 
 
 
 



 
 
 
 
 
                8. องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะจะด าเนินการลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะผู้ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประกาศนี้ รวมถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการ
กระท าความผิดหรือรับทราบว่ามีการกระท าความผิดแต่ไม่ด าเนินการจัดการให้ถูกต้องและหากเป็นการกระท า
ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดทางอาญาโดยเจตนาองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะจะด าเนินการ
ทางคดีอาญาด้วย 
                9. การด าเนินการใดๆ ตามาตรการนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ
อ่ืนใดที่องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะเห็นสมควรก าหนดในภายหลังเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศนี้ 
 
         

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

           ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2๕๖2 
 
 

    (ลงชื่อ)         
 

                (นายอาสมี  เซะบากอ) 
                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
   

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
เรื่อง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 ………………………..…………. 
  

         เพ่ือให้การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ จึงได้ก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
 

        1. ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างด าเนินการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
        2. ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างด าเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการ และข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบเครือข่ายสานสรเทศของ
กรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิ เล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
        1) จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
        2) ท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
        3) ด าเนินการจัดหา 
        4) ขออนุมัติสั่งซื้อหรือจ้าง 
        5) การท าสัญญา 
        6)การบริหารสัญญา 
        3. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้ อ
จัดจ้างเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
        4. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง ยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอ านาจหน้าที่ของตนหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างกับองค์การบริหารส่วนต าบล
กายบูอเกาะ 
       5. ให้หัวหน้าส่วน/กอง ก ากับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติ
หน้าที้กี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 
 
 
 



        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

           ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือน มกราคม  พ.ศ.2๕๖2 
 
 

    (ลงชื่อ)         
 

                (นายอาสมี  เซะบากอ) 
                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 


