
เรื่องนโยบาย/มาตรการเพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดํา

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี
เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดํา
Transparency Assessment : ITA) 
แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประ
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

1.ด้านความโปร่งใส
2.ด้านความพร้อมรับผิด
3.ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
4.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5.ด้านคุณธรรมกา
6.ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน
ฉะนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานของพนักงานส่วน

บริหารส่วนตําบลศรีโนนงามเป็นไปด้วยความมีคุณธรรมโปร่งใสตามแนวทางประ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนายกอง

1.นโยบายด้านความโปร่งใส
1.1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี

ให้ระบุรายละเอียดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเข้ามาร่วมในการดํา
1.1.1 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแผนงาน
1.1.2 จัดทํา
1.1.3 ดํา

1.2 ให้ดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยความโปร่งใสดังนี้
1.2.1 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างภายในระยะเวลา

หลังจากวันท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ
1.2.2 เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างเพ่ือให้สาธารณชนสามารถ

ตรวจสอบข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างได้โดยมีองค์ประกอบชื่อโครงการงบประมาณผู้ซ้ือซองผู้ยื่นซองผู้ได้รับคัดเลือก
1.2.3 กําหนด

จัดซ้ือจัดจ้างและผู้เสนองานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1.3 ให้ดําเนินการเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณะรับทราบ

ผ่านเว็บไซต์และสื่ออ่ืนๆดังนี้ 
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
มาตรการเพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
เมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

------------------------------- 
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 5มกราคม2559 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
เมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Transparency Assessment : ITA) ซ่ึงในแบบประเมินกําหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงาน
เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประ

เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้านได้แก่ 
ด้านความโปร่งใส 
ด้านความพร้อมรับผิด 
ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

ารทํางานในหน่วยงาน 
ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 

ฉะนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององค์การ
เป็นไปด้วยความมีคุณธรรมโปร่งใสตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

เนินงานของหน่วยงานภาครัฐนายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามจึงกําหนดนโยบาย
นโยบายด้านความโปร่งใส 

เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดํา
นได้ส่วนเสียท่ีเข้ามาร่วมในการดําเนินการในแต่ละข้ันตอนด้วยดังนี้

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแผนงาน/โครงการ 
จัดทําแผนงาน/โครงการ 
ดําเนินการโครงการ 

เนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยความโปร่งใสดังนี้ 
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างภายในระยะเวลา

หลังจากวันท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างเพ่ือให้สาธารณชนสามารถ

ตรวจสอบข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างได้โดยมีองค์ประกอบชื่อโครงการงบประมาณผู้ซ้ือซองผู้ยื่นซองผู้ได้รับคัดเลือก
กําหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวข้องระหว่างเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการ

จัดซ้ือจัดจ้างและผู้เสนองานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
เนินการเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณะรับทราบ

มาตรการเพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน 
เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

ให้ผู้บริหารของหน่วยงานกําหนดนโยบายมาตรการ
เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรม

และพนักงานจ้างขององค์การ 
เมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

นโยบาย/มาตรการไว้ดังนี้ 

ยมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจหลักโดย 
เนินการในแต่ละข้ันตอนด้วยดังนี้ 

ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างภายในระยะเวลา 30 วันทําการ 

เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างเพ่ือให้สาธารณชนสามารถ 
ตรวจสอบข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างได้โดยมีองค์ประกอบชื่อโครงการงบประมาณผู้ซ้ือซองผู้ยื่นซองผู้ได้รับคัดเลือก 

แนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวข้องระหว่างเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการ 

เนินการเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณะรับทราบ 

/1.3.1 ประกาศ 
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1.3.1 ประกาศเผยแพร่การจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลา 
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

1.3.2 ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
แต่ละโครงการ 

1.3.3 ประกาศเผยแพร่วิธีการคํานวณราคากลางแต่ละโครงการ 
1.3.4 ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ท่ีมีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซ้ือหรือจ้างแต่ละโครงการ 
1.3.5 ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการพร้อมระบุวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 

และเหตุผลท่ีใช้ในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
1.4 วิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

1.4.1 ให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปีงบประมาณพ.ศ.2559  
1.4.2 นําผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือจัดจ้างประจําปีงบประมาณพ.ศ.2559 มาใช้ในการ 

ปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณพ.ศ.2560  
1.5 มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานดังนี้ 

1.5.1 มีหน่วยประชาสัมพันธ์ณท่ีทําการหน่วยงาน 
1.5.2 มีข้อมูลอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ 
1.5.3 มีการเผยแพร่ข้อมูลตลอดเวลาทําการ 

1.6 มีการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานดังนี้ 
1.6.1 มีการกําหนดช่องทางการร้องเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
1.6.2 มีการกําหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
1.6.3 มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ 

ร้องเรียนทราบ 
1.6.4 มีรายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียนพร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและ 

แนวทางแก้ไขและเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ 
2.นโยบายด้านความพร้อมรับผิด 
2.1 เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเต็มใจ 

เต็มความสามารถมีความกระตือรือร้นมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
2.2 เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามจะต้องให้ความสําคัญกับการปฏิบัติงาน 

ตามภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบมากกว่าเรื่องส่วนตัว 
2.3 เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามจะต้องมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบหาก 

เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาดของตนเอง 
2.4 ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามจะต้องแสดงเจตจานงท่ีจะมุ่งนําหน่วยงานให้ 

มีการดําเนินงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและพร้อมท่ีจะแสดงความรับผิดชอบหากงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความ
เสียหายต่อสังคมโดยรวม 

2.5 ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามจะต้องสนับสนุนงบประมาณหรือการ 
ดําเนินการเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและซ่ือสัตย์สุจริตมากข้ึนในหน่วยงาน 

2.6 เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามจะต้องเปิดโอกาสพร้อมรับฟังการวิพากษ์ 
หรือติชมจากประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

/3.นโยบาย...... 
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3.นโยบายด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
3.1 เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามจะต้องไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ 

อ่ืนใดเพ่ือแลกกับการให้บริการหรืออํานวยความสะดวก 
3.2 เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามจะต้องไม่ใช้อํานาจหน้าท่ีเพ่ือเอ้ือประโยชน์ 

แก่ตนเองและพวกพ้อง 
3.3 เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา 

โครงการหรือสัมปทานใดๆของหน่วยงาน 
3.4 เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามจะต้องไม่มีความเก่ียวข้องเชิงอุปถัมภ์หรือ 

มีผลประโยชน์ร่วมกับคู่สัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ 
3.5 การดําเนินงาน/การอนุมัติต่างๆขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามจะต้องไม่มีการ 

แทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอํานาจเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
4.นโยบายด้านวัฒนธรรมคุณธรรมภายในองค์กร 
4.1 เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามจะต้องมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการ 

ทํางานท่ีดีมีคุณธรรมและซ่ือสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ 
4.2 เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามเม่ือพบเห็นการทุจริตท่ีเกิดข้ึนจะต้องไม่ 

เพิกเฉยและพร้อมท่ีจะดําเนินการร้องเรียนแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลแก่กลุ่มตรวจสอบภายในเพ่ือให้เกิดการตรวจสอบ
การทุจริตนั้น 

4.3 เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามจะต้องไม่ทนและยอมรับต่อการกระทํา 
การทุจริตทุกรูปแบบ 

4.4 เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามจะต้องไม่นาวัสดุอุปกรณ์และของใช้ใน 
ราชการไปใช้ส่วนตัว 

4.5 เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามจะต้องไม่กระทําการใดๆท่ีเป็นการเอ้ือ 
ประโยชน์ต่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

4.6 ให้มีการจัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น 
รูปธรรมและสามารถยับยั้งการทุจริตได้อย่างประสิทธิภาพ 

4.7 หน่วยตรวจสอบภายในจะต้องดําเนินงานอย่างอิสระไม่ถูกแทรกแซงจากผู้บริหารหรือผู้มี 
อํานาจและสามารถยับยั้งหรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.8 ให้มีการดําเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนดังนี้ 
4.8.1 ให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
4.8.2 ให้มีการจัดทาคู่มือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
4.8.3 ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานเพ่ือให้เกิดความรู้เรื่องการป้องกัน 

ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ี 
4.8.4 ให้มีการปรับปรุงข้ันตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันประโยชน์ 

ทับซ้อน 
4.9 ให้มีการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานดังนี้ 

 
/4.9.1 ให้มีการวิเคราะห์.. 
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4.9.1 ให้มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตประจาปีงบประมาณพ.ศ.2559 เพ่ือนามาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ปีงบประมาณพ.ศ.2560  

4.9.2 ให้มีการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําปี 
งบประมาณพ.ศ.2560  

4.10 ให้มีการรวมกลุ่มเพ่ือตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงานดังนี้ 
4.10.1 ให้มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานเพ่ือการบริหารงานท่ีโปร่งใส 
4.10.2 ให้มีกิจกรรมท่ีแสดงถึงความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน 

ให้มีความโปร่งใสยิ่งข้ึน 
5.ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน 
5.1 การคัดเลือกบรรจุแต่งต้ังโยกย้ายเลื่อนระดับการพิจารความดีความชอบหรือการให้สิทธิ 

ประโยชน์ต่างๆต้องไม่ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์เส้นสายหรือผลประโยชน์อ่ืนๆแอบแฝงดังนี้ 
5.2 สร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี 
5.3 ให้มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมการสัมมนาการศึกษาดูงานการให้ทุนการศึกษาอย่าง 

เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
5.4 การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปด้วยความจําเป็นคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
5.5 ให้มีการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติไม่สั่งงานในเรื่องส่วนตัว 
5.6 ให้มีการอธิบายรายละเอียดของงานกําหนดเป้าหมายติดตามให้คําแนะนาและร่วมแก้ปัญหา 

ในงานท่ีได้รับมอบหมายร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
5.7 ให้มีการจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมอย่าง 

สมํ่าเสมอ 
5.8 เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามต้องปฏิบัติงานตามระเบียบข้ันตอนอย่าง 

เคร่งครัดเป็นมาตรฐานและยึดหลักความถูกต้องอยู่เสมอ 
5.9 เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม 

เท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ 
5.10 ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักดังนี้ 

5.10.1 ให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีเป็นปัจจุบัน 
5.10.2 ให้จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม 

ภารกิจหลักโดยต้องมีสาระสําคัญเก่ียวกับผลผลิตและผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานมีการเปรียบเทียบข้ันตอน/
กระบวนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว้ในคู่มือกับการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

5.11 ให้มีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรมดังนี้ 
5.11.1 ให้มีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาท่ีใช้ในการ 

ดําเนินการให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
5.11.2 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ 

หน้าท่ีตามภารกิจหลัก 
 

/6.นโยบายด้านการสื่อสาร.. 
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6.นโยบายด้านการส่ือสารภายในหน่วยงาน 
6.1 ให้สํานักปลัดอบต.ถ่ายทอดประกาศนโยบาย/มาตรการเพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม 

และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ให้
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดได้ทราบ 

6.2ให้สํานักปลัดอบต.นําประกาศนโยบาย/มาตรการเพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความ 
โปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี้เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของอบต.ศรีโนนงาม (www.srinonngam.go.th)  

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ   วันท่ี 10   ตุลาคม   พ.ศ.๒๕60  

 

 

(นายอินศร    บุญสาง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 


