
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
เรื่อง   นโยบาย มาตรการเพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส 

ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
…………………………………. 

  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) กำหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงาน กำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม
เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เป็นไปด้วยความมีคุณธรรมโปร่งใส 
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงกำหนดมาตรการ 
ดังนี้  
  1. มาตรากรด้านความโปร่งใส  
  1.1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักในแต่ละ 
ขั้นตอน ดังนี้ 

1.1.1 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ 
    1.1.2. จัดทำแผนงาน/โครงการ 
   1.1.3. ดำเนินการโครงการ   
  1.2 ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส  ดังนี้ 
   1.2.1 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วันทำการ 
หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
   1.2.2  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  เพื่อให้สาธารณชนตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ 
จัดจ้างได้โดยมีองค์ประกอบ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ซื้อซอง ผู้ได้รับคัดเลือก 
   1.2.3  กำหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
กับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
   1.3  การดำเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้ 
สาธารณชนทราบผ่านเว็บไซต์และสื่ออ่ืน ๆ ดังนี้ 
   1.3.1 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลา 
ที่กฎหมายกำหนด 
   1.3.2 ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างแต่ละโครงการ 
   1.3.3  ประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ 

1.3.4  ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ 
1.3.5  ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อ 

จัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
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  1.4 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
   1.4.1 ให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   1.4.2 นำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มาใช้ใน
การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  1.5 มีช่องทางให้ประชาชนถึงข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี้ 
   1.5.1 มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานของหน่วยงาน 
   1.5.2 มีข้อมูลอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืน ๆ 
  1.6 มีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน การให้บริการของหน่วยงาน ดังนี้ 
   1.6.1 มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
   1.6.2 มีการกำหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
   1.6.3 มีระบบการตอบสนอง หรือรายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับการร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
   1.6.4 มีรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหา อุปสรรค และ 
แนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืน ๆ 

  2. มาตรการด้านความพร้อมรับผิดชอบ  
  2.1 ผู้บริหาร จะต้องแสดงเจตจำนงที่มุ่งนำหน่วยงานให้มีการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากหน่วยงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยส่วนรวม 
  2.2 ผู้บริหาร จะต้องสนับสนุนงบประมาณหรือการดำเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
และซื่อสัตย์สุจริตมากข้ึนในหน่วยงาน 
  2.3. ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ        
มีความกระตือรือร้นมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  2.4  ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องให้ความสำคัญกับการงานตามภารกิจหน้าที่  ความ
รับผิดชอบมากกว่าส่วนตัว 
  2.5  ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องมีส่วนในความรับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายอัน
เนื่องมาจากปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของตนเอง 
  2.6  ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องเปิดโอกาสพร้อมรับฟังการวิพากษ์ หรือติชม 
จากประชาชน ผู้รับบริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  3. มาตรการด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
  3.1 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพ่ือแลกกับการ 
ให้บริหารหรือการอำนวยความสะดวก 
  3.2 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 
  3.3 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไม่มีส่วนได้เสียในสัญญา โครงการ หรือมีสัมปทานใด ๆ 
ของหน่วยงาน 
  3.4 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ต้องไม่มีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์ หรือมีผลประโยชน์ร่วม 
กับคู่สัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ 
  3.5 การดำเนินงาน การอนุมัติต่าง ๆ จะต้องไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอำนาจ 
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

  4. มาตรการด้านวัฒนธรรม คุณธรรม ภายในองค์กร   
  4.1 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการทำงานที่ดีมีคุณธรรม 
และซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ 
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  4.2 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เมือ่พบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้น จะต้องไม่เพิกเฉยและพร้อม 
ที่จะดำเนินการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
  4.3 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องไม่ทนและไม่ยอมรับต่อการกระทำการทุจริตทุกรูปแบบ 
  4.4 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน  ต้องไม่นำวัสดุ อุปกรณ์ และของใช้ในราชการไปใช้ส่วนตัว 
  4.5 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคล 
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
  4.6 ให้มีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได ้
อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถยับยั้งการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.7 หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องดำเนินงานอย่างมีอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้บริหาร 
หรือผู้มีอำนาจและสามารถยับยั้งหรือป้องการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.8 ให้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
  4.8.1 ให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
  4.8.2 ให้มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
  4.8.3 ให้การปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

6. มาตรการด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
  6.1 ถ่ายทอดประกาศในโยบาย มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส 
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ ให้เจ้าหน้าที่     
ในสังกัดได้รับทราบ 
  6.2 นำประกาศนโยบาย มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส 
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ เผยแพร่ใน  
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม และช่องทางการสื่อสารหรือช่องทางการประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ 
  6.3 ให้ผู้บริหารแสดงเจตจำนงต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ในคราวประชุมภายในหรือ 
การประชุมประจำเดือน ในการที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส 
   

   ประกาศ ณ  วันที่      7      มกราคม   พ.ศ.๒๕63 
 
 

  ลงชื่อ 
  (นายธงชัย อินทร์ประเสริฐ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม       
ที่    กจ ๗๔๙๐๑/-                    วันท่ี     9   มกราคม  ๒๕63  
เรื่อง    การแจ้งประกาศ นโยบาย มาตรการเพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทาง 
          การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ทุกคน 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  ได้จัดทำประกาศ นโยบาย มาตรการเพ่ือพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปรงใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปรงใส นั้น  
 
  ในการนี้  เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานตามเจตจำนงที่ได้แสดงไว้ จึงขอแจ้งทุกท่านรับทราบประกาศตามที่เสนอมาพร้อมนี้  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 
 
        (นางนารถประภา  คงวาสน์) 
                                                ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  
 
 

 
 
 
 


