
 
 
 

   ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลเหล่า 
เร่ือง  นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส 

ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 

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

 ตามท่ี คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วม
กการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency)   
Assessment : ITA ซึ่งในแบบประเมินก าหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงาน ก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ได้แก่ 1 ด้านความโปร่งใส 2. ด้านความพร้อมรับผิด 3. ด้าน
ความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 5 ด้านคุณธรรมการท างานใน
หน่วยงาน และด้าน 6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า อ าเภอโกสุมพิสัย   
จังหวัดมหาสารคาม  มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าให้เคารพศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ส่งเสริมคนดี มีจิตบริการ และด าเนินชีวิต
พอเพียงโดยมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพื้นฐานภายใต้องค์กรธรรมาภิบาลเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย จึงขอ
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 

1. นโยบายด้านความโปร่งใส 
1.1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก 

โดยให้ระบุรายละเอียดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วมในการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนด้วย 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 

หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
1.2.2 เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนสามารถ

ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบ ซื่อโครงการ งบประมาณ 
ผู้ชื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับคัดเลือก 

1.2.3 ก าหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 



1.3.ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชน
รับทราบผ่านเว็ปไซต์และสื่ออ่ืนๆดังนี้ 
  1.3.1. ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาตามที่กฏหมายก าหนด 
  1.3.2. ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ ตัดสินผลการจัดซื้อ
จัดจ้างแต่ละโครงการ 
 1.4. มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหน่วยงาน ดังนี้ 
  1.4.1 มีการประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 
  1.4.2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-0400 
  1.4.3 มีการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 
1.5. มีการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/ การให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเหล่า ดังนี้ 
  1.5.1 มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียนและข้ันตอน/ กระบวนการจัดการ
ร้องเรียน 
  1.5.2. มีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
  1.5.3 มีการรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  1.5.4 มีการรายงานการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางประกาศ ณ  ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า facebook  องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 

      2. นโยบายด้านความพร้อมรับผิด 
1.3 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เต็ม

ความสามารถ มีความกระตือรือร้น มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
1.4 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า จะต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบ มากกว่าเรื่องส่วนตัว 
1.5 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า จะต้องมีส่วนในความรับผิดชอบ หากเกิด

ความเสียหายอันเนื่องจากการปฏิบัติงานผิดพลาดของตัวเอง 
1.6 ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า จะต้องแสดงเจตจ านงที่จะมุ่งน าหน่วยงานให้ 

มีการด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ  หากงาน
นั้นส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 

1.7 ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า  จะต้องสนับสนุนงบประมาณหรือการ    
ด าเนินการเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริตมากขึ้นในหน่วยงาน 

1.8 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า  จะต้องเปิดโอกาสพร้อมรับฟังการวิพากษ์   
หรือติชม  จากประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มี่ส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

 



3. นโยบายด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
3.1 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า จะไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด   
      เพ่ือแลกกับการให้บริการหรืออ านวยความสะดวก 

 3.2 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า  จะต้องไม่ใช้อ านาจหน้าที่  เพื่อเอ้ือ 
                ผลประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 

 3.3 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า  จะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา              
           โครงการหรือสัมปทานใดๆ  ของหน่วยงาน 
 3.4 ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า  ต้องไม่มีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์  หรือ 
           มีผลประโยชน์รว่มกับคู่สัญญา  โครงการ  หรือสัมปทานใดๆ 
 3.5 การด าเนินงาน/การอนุมัติต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า จะต้องไม่มีการ 
          แทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอ านาจ  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

4. นโยบายด้านวัฒนธรรมคณุธรรมภายในองค์กร 
 4.1 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า  จะต้องมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการ 
           ท างานที่ดี  มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริต  ให้แก่กันอยู่เสมอ 
 4.2 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า  เมื่อพบเห็นการทุจริตที่เกิดข้ึน  จะต้อง  
           ไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะด าเนินการร้องเรียนแจ้งเบาะแส  หรือให้ข้อมูลแก่กลุ่ม 
          ตรวจสอบภายใน  กลุ่มนิติกร หรือกลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม  หรือทางเว็บ Facebook 
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า เพื่อให้เกิดการตรวจสอบการทุจริตนั้น 
 4.3 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า  จะต้องไม่ทนและยอมรับต่อการกระท า
การทุจริตทุกรูปแบบ 
 4.4 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า จะต้องไม่น าวัสดุ อุปกรณ์  และของใช้
ในราชการไปใช้ส่วนตัว 
 4.5 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า  จะต้องไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการเอ้ือ
ประโยชน์ต่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 4.6 ให้มีการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม   และสามารถยับยั้งการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.7 หน่วยตรวจสอบภายใน  จะต้องด าเนินงานอย่างมีอิสระ  ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้บริหาร
หรือผู้มีอ านาจ  และสามารถยับยั้งหรือป้องการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.8 ให้มีการด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

4.8.1 ให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
4.8.2 ให้มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
4.8.3 ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 



4.8.4 ให้มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบ เพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

4.9 ให้มีการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ดังนี้ 
4.9.1 ให้มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อน ามาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

4.9.2 ให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

5. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
5.1 การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ การพิจารณาความดีความชอบ หรือการให้

สิทธิประโยชน์ต่างๆ ต้องไม่ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ เส้นสาย หรือผลประโยชน์อื่นๆแอบแฝง 
5.2 สร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษาเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี 
5.3 ให้มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา อย่าง

เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
5.4 การใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปด้วยความจ าเป็น คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
5.5 ให้มีการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สั่งงานในเรื่องส่วนตัว 
5.6 ให้มรการอธิบายรายละเอียดของงาน ก าหนดเป้าหมาย ติดตาม ให้ค าแนะน า และร่วม

แก้ปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
5.7 ให้มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมอย่าง

สม่ าเสมอ 
5.8 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องปฏิบัติงานตรมระเบียบ ขั้นตอน อย่างเคร่งครัด    

เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้องสม่ าเสมอ 
5.9 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม เท่าเทียม      

ไม่เลือกปฏิบัติ 
5.10 ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ดังนี้ 

5.10.1 ให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงามตามภารกิจหลัก ที่เป็นปัจจุบัน 
5.10.2 ให้จัดท ารายงานผลปฏิบัติงามตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

หลัก โดยต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับผลผลิตและผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานมีการเปรียบเทียบขั้นตอน/กระบวร
การปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ในคู่มือกับการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ตลอดจนปัญหาอุปสรรค์และแนวทางในการ
พัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

5.11 ให้มีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม ดังนี้ 
5.11.1 ให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใช้ในการ 

ด าเนินการให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียทราบอย่างชัดเจน 
5.11.2 จัดให้ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 

ตามภารกิจหลัก 
 
 
 



 
6. นโยบายด้านการสื่อสารในหน่วยงาน 

6.1 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าจัดตั้งศูนยข์้อมูลข่าวสารและศูนย์รับร้องเรียนเรื่องราวร้อง
ทุกข ์และมีการประกาศนโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด
ได้รับทราบ 

6.2 ให้ศูนย์ศูนยข์้อมูลข่าวสารน าประกาศนโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม 
และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ฉบับนี้ เผยแพร่ใน Facebook องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า และเว็บ Internet องค์การบริหารส่วนต าบล 

6.4 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น แสดงเจตจ านงต่อพนักงานส่วนต าบลเหล่าในคราวที่มีการประชุมภายใน
หรือประชุมประจ าเดือน ในการที่จะบริการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีธรรมาภิบาล มีความ
โปร่งใส  

 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
              ประกาศ ณ วันที่  13  เดือน ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕59 

 
 
 

 (นายสุภาพ  สีแก้วนิตย์) 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 

                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


