
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
เรื่อง การแสดงเจตจ านงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
------------------------------------ 

  เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลข้อ 10 เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2561-2565)  และยุทธศาสตร์ที่ 4  การประเมินประเด็น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  จึงได้ประกาศ 
เจตจ านงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของบุคลากรและ
หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนอย่าง
ทั่วถึง  เพ่ือให้บรรลุเจตจ านงดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย มีนโยบาย ดังนี้ 

1.  ด้านความโปร่งใส พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานตาม 
หลักธรรมาภิบาล  ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

2.  ความพร้อมรับผิด พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการด้วยความรับผิดชอบ  
ตามบทบาทหน้าที่ของตน ค านึงถึงความส าเร็จของงาน 

3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการ  
ตามกระบวนการ มาตรฐานไม่เลือกปฏิบัติ 

4.  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร พัฒนาและส่งเสริมทุกกอง ส านักในสังกัดองค์การ 
บริหารส่วนต าบลละอาย ให้ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม  มีระบบต่อต้านการทุจริต  และ
ปลูกฝังพฤติกรรมสุจริตจนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 

5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน พัฒนาและส่งเสริมทุกกองส านัก ในสังกัดองค์การ 
บริหารส่วนต าบลละอาย ให้ยึดหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรมโปร่งใสในการบริหารงาน บริหารบุคคลและบริหาร
งบประมาณ มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม 

6. ด้านการสื่อสารในหน่วยงาน พัฒนาและส่งเสริมทุกกองส านักในสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลละอาย  มีการสื่อสารถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้านให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและถือปฏิบัติ 
โดยมีรายละเอียดตามแนบ 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   22   เดือนมิถุนายน     พ.ศ.2561 

                       ทรงวุฒิ  ทองรักษ์ 

(นายทรงวุฒิ  ทองรักษ์) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

 
 



แนวทางปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวการแสดงเจตจ านงสุจริต 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
--------------------- 

1.  นโยบายด้านความโปร่งใส พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
แนวทางปฏิบัติ 
- หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานที่ชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน ประชาชนสามารถ

เข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
- การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานต้องโปร่งใสทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด 
- หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน จัดท า

แผนงาน ร่วมด าเนินงาน และร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน 
- หน่วยงานมีกระบวนการการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่โปร่งใสในการปฏิบัติ

หน้าที่ 
- หน่วยงานมีขัน้ตอน/แนวทางการปฏิบัติงาน/ระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. นโยบายด้านความพร้อมความรับผิด พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการด้วยความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหน้าที่ตน ค านึงถึงความส าเร็จของงาน 
แนวทางปฏิบัติ 
-  ผู้บริหารทุกระดับ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ 
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกข้ันตอนถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ รับผิดชอบผลการปฏิบัติ

ราชการของตนเอง 
- ผู้บริหารแสดงเจตจ านงในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด 

3. นโยบายด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการตาม
กระบวนการมาตรฐานไม่เลือกปฏิบัติ 
แนวทางปฏิบัติ 
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นธรรมและโปรงใสตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เรียกรับ

ผลประโยชน์ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 
-  ผู้บริหารทุกระดับไม่มีการประพฤติตนเข้าข่ายทุจริตเชิงนโยบาย 

4. นโยบายด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร พัฒนาและส่งเสริมทุกกองส านักในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าข้ามปฏิบัติรากชารโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มีระบบต่อต้านการทุจริต  และ
ปลูกฝังพฤติกรรมสุจริตจนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
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แนวทางปฏิบัติ 
- หน่วยงานมีกระบวนการปลูกฝัง สั่งสอนหรือถ่ายทอดพฤติกรรมสุจริตแก่กันของเจ้าหน้าที่ใน

หน่วยงานจนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าวันหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
- หน่วยงานมีกระบวนการปลูกฝังความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมแก่

เจ้าหน้าที่ 
- หน่วยงานมีการก าหนดแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
- หน่วยงานมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพจนเป็นวัฒนธรรมการ

ร่วมต่อต้านการทุจริต 

5. นโยบายด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน พัฒนาและส่งเสริมทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลละอาย ยึดถือระบบธรรมาภิบาล คุณธรรมความโปร่งใสในการบริหารงาน บริหาร
บุคคลและบริหารงบประมาณ มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม 
แนวทางปฏิบัติ 
- หน่วยงานมีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
- เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามคู่มืออย่างเคร่งครัด/เป็นธรรมและเท่าเทียม 
- หน่วยงานมีกระบวนการแสดงถึงความมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล เช่น ความดีความชอบ มี

กระบวนการสร้างแรงจูงในและความก้าวหน้าในสายงานและสมรรถนะเจ้าหน้าที่ 
- หน่วยงานมีกระบวนการแสดงถึงความมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณอย่างโปร่งใส  พิจารณา

การใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า 
- หัวหน้างานมีพฤติกรรมแสดงออกอย่างมีคุณธรรมในการสั่งงาน/มอบหมายงานต้องค านึงถึง

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบงาน 
- หน่วยงานมีกระบวนการที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและส่งเสริม

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

6.  นโยบายด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  พัฒนาและส่งเสริมทุกกอง ส านักในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลละอายบ ให้มีการสื่อสารถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้านให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและ
ถือปฏิบัติ 
แนวทางปฏิบัติ 
- หน่วยงานมีกระบวนการ/รูปแบบ/วิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร ในการถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้านให้

เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ เพ่ือให้เกิดความตระหนักและให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักธรร
มาภิบาล มีคุณธรรมและความโปร่งใส เช่น หนังสือสั่งการ สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ ไลน์ เฟสบุค เป็นต้น 

 

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

 

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

เรื่อง คณะผู้บริหารแสดงเจตจ านงจะบริหารงานด้วยความสุจริตต่อเจ้าพนักงานส่วนต าบล  
และต่อประชาชนต าบลละอาย อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

  เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลข้อ 10 เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560-2564)  และยุทธศาสตร์ที่ 4  การประเมินประเด็น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   จึงได้ประกาศเจตจ านงจะบริหารงานด้วย 
ความสุจริตต่อเจ้าพนักงานส่วนต าบล และต่อประชาชนต าบลละอาย อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จะยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนอย่างทั่วถึง  เพ่ือให้บรรลุเจตจ านงดังกล่าว  คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย มีนโยบายต่อเจ้าพนักงานส่วนต าบลและมีนโยบายต่อประชาชนต าบลละอาย 
อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้ 

1.  ด้านความโปร่งใส พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามภารกิจขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลละอายตามหลักธรรมาภิบาล  ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

2.  ความพร้อมรับผิด พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการด้วยความรับผิดชอบ ตาม 
บทบาทหน้าที่ของคณะผู้บริหาร ค านึงถึงความส าเร็จของงาน และ ความพึงพอใจของประชาชน 

3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการ  
ตามกระบวนการ มาตรฐานไม่เลือกปฏิบัติ 

4.  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร พัฒนาและส่งเสริมทุกกอง ส านักในสังกัดองค์การ 
บริหารส่วนต าบลละอาย ให้ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม  มีระบบต่อต้านการทุจริต  และ
ปลูกฝังพฤติกรรมสุจริตจนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 

5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน พัฒนาและส่งเสริมเจ้าพนักงานส่วนต าบล ทุกกอง 
ส านัก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ให้ยึดหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรมโปร่งใสในการบริหารงาน 
บริหารบุคคลและบริหารงบประมาณ มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม และต่อประชาชน 

 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   22    เดือนมิถุนายน     พ.ศ.2561 

 

                      ทรงวุฒ ิ ทองรักษ์ 

(นายทรงวุฒิ  ทองรักษ์) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     โทร.๐ ๗๕๓๖ ๑๒๐๖ 

ที่   นศ   ๘๐๘๐๑.21/      วันที ่        มิถุนยาน   ๒๕61 

เร่ือง    ประกาศเจตจ านงจะบริหารงานด้วยความสุจริตต่อเจ้าพนักงานส่วนต าบล และต่อประชาชน 
ต าบลละอาย อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
 

     เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลข้อ 10 เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
ธรรมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2561-2565)  และยุทธศาสตร์ที่ 4  การประเมินประเด็น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

    คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   จึงได้ประกาศเจตจ านงจะบริหารงานด้วย 
ความสุจริตต่อเจ้าพนักงานส่วนต าบล และต่อประชาชนต าบลละอาย อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จะยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนอย่างทั่วถึง  เพ่ือให้บรรลุเจตจ านงดังกล่าว  คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย มีนโยบายต่อเจ้าพนักงานส่วนต าบลและมีนโยบายต่อประชาชนต าบลละอาย 
อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

     เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นควรแจ้งพนักงานส่วนต าบลละอาย  และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
ถึงเจตจ านงที่มุ่งปฏิบัติของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ต่อไป 

      
          ธีระพงค์  พลวัฒน์ 

(นายธีระพงค์  พลวัฒน์) 
    รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

 
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย      
  -  …………………………………………………………………ทราบ…………………………………………………………………………

   
      ทรงวุฒิ  ทองรักษ์ 

(นายทรงวุฒิ  ทองรักษ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

 
 

 

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

เรื่อง นโยบาย/มาตรการ  เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม  และความโปร่งใส  
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
------------------------------------ 

  เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลข้อ 10 เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2561-2565)  และยุทธศาสตร์ที่ 4  การประเมินประเด็น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ฉะนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลในองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
เป็นไปด้วยความมีคุณธรรมโปร่งใส  ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอายและคณะ  จึงก าหนด  นโยบาย/
มาตรการ  ดังนี้ 

1.  นโยบายด้านความโปร่งใส  
1.1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม 

ภารกิจหลัก  โดยให้ระบุรายละเอียดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมในการด าเนินการในแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 
1.1.1 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ 
1.1.2 จัดท าแผนงาน/โครงการ 
1.1.3 ด าเนินการโครงการ 

1.2  ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีโปร่งใส  ดังนี้ 
 1.2.1  ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ภายในระยะเวลา  30  วัน 
               ท าการหลังจากการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 1.2.2  เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เพ่ือให้สาธารณชน 
               สามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้  โดยมีองค์ประกอบ   
               ชื่อโครงการ  งบประมาณ  ผู้ซื้อซอง  ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก 
 1.2.3 ก าหนดแนวทางทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
              และผู้เสนองาน  เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.3  ให้ด าเนินเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชน 

ทราบผ่านเว็บไซต์และสื่อต่าง  
   1.3.1  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
    ระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด 
   1.3.2  ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัด 
    จ้างแต่ละโครงการ 
   1.3.4  ประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ 
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   1.3.4  ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ที่คุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละ 
    โครงการ 
   1.3.5  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ  พร้อมวิธีระบุวิธีการ 
    จัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

1.4   วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ดังนี้ 
1.4 .1  ให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประประมาณ 
1.4.2   น าผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณก่อน   มาใช้ในการ 
          ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป  

                          1.5  มชี่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน  ดังนี้ 
1.5 .1  มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
1.5.2  มีข้อมูลอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดทางเว็บไซต์ขององค์การบริหาร 
          สว่นต าบลละอาย  หรือสื่ออ่ืนๆ 
1.5.3  มีระบบการให้ข้อมูลด าเดินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์  มี 
         เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดในเวลาท าการ 
1.5.4  มีการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

ทางสื่อต่างๆ 
 1.6 มีการด าเนินงานเกี่ยวกับการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  ดังนี้ 
1.6.1  มีการก าหนดทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการร้องเรียน 
1.6.2  มีการก าหนดให้ส านักงานปลัดฯ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการร้องเรียน 
1.6.3  มีระบบการตอบสนอง  หรือรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่อง 
         ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
1.6.4  มีรายงานสรุปผลผลการด าเนินการร้องเรียน  พร้อมระบุปัญหา  อุปสรรค 
         และแนวทางแก้ไข  และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  ผ่านเว็บไซต์หรือสื่อ 
        อ่ืนๆ 

2.  นโยบายความพร้อมรับผิด  
2.1 พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

ความเต็มใจ  เต็มความสารถ  มีความกระตือรือร้น  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
2.2 พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  จะต้องให้ความส าคัญ 

กับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่  ความรับผิดชอบ  มากกว่าเรื่องส่วนตัว 
2.3 พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  จะต้องมีส่วนร่วมในการ 

รับผิดชอบ  หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของตนเอง 
2.4 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอายและคณะผู้บริหาร  แสดงเจตจ านงที่จะมุ่ง 

น าให้องค์การบริหารส่วนต าบลละอายให้มีการด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  และพร้อมที่จะแสดงความ
รับผิดชอบ  หากงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 
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2.5 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอายและคณะผู้บริหาร จะต้องสนับสนุน 

งบประมาณหรือการด าเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและซื้อสัตย์สุจริตมาขึ้นในองค์การบริหารส่วนต าบล
ละอาย 
       2.6  พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  จะต้องเปิดโอกาสพร้อมรับ
ฟังการวิพากษ์  หรือติชม  จากประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. นโยบายด้านความปลอดจากการทุจริตในการ 
3.1 พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  จะต้องไม่เรียกรับเงิน 

หรือผลประโยชน์อื่นใดเพ่ือแลกกับการให้บริการหรืออ านวยความสะดวก  
3.2 พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  จะต้องไม่ใช้อ านาจ 

หน้าที่  เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
3.3 พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  จะต้องไม่มีส่วนได้เสียใน 

สัญญา  โครงการ หรือสัมปทานใดๆของหน่วยงาน 
3.4 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอายและคณะผู้บริหาร  จะต้องไม่เกี่ยวข้องเชิง 

อุปถัมภ์  หรือมีผลประโยชน์ร่วมกับคู่สัญญา  โครงการ  หรือสัมปทานใดๆ 
       3.5  การด าเนินงาน/การอนุมัติต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  จะต้องไม่
แทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอ านาจ  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง   

4.  นโยบายด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  
4.1 พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย จะต้องมีการถ่ายทอด 

พฤติกรรมการท างานที่ดี  มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริต  ให้แก่กันอยู่เสมอ 
4.2 พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย เมื่อพบเห็นการทุจริตที่ 

เกิดข้ึน  จะต้องไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะด าเนินการร้องเรียน  แจ้งเบาะแส  หรือให้กลุ่มตรวจสอบภายใน  กลุ่ม
นิติการ  กลุ่มหน้าที่จริยธรรม  หรือทางเว็บไซต์  อบต.ละอาย  เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบการทุจริตนั้น 

4.3 พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  จะต้องไม่ทนและ 
ยอมรับต่อการท าการทุจริตทุกรูปแบบ 

4.4 พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  จะต้องไม่กระท าการ 
ใดๆทีเป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

4.5 พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  จะต้องไม่กระท าการ 
ใดๆท่ีเป็นเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

4.6 ให้มีการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต  ที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 
อย่างเป็นรูปธรรม  และสามารถยับยั้งการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.7 หน่วยตรวจสอบภายใน  จะต้องด าเนินงานอย่างมีอิสละ  ไม่ถูกแทรกแซงจาก 
ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ  และสามารถยับยั้งหรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.8 ให้มีการด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ดังนี้   
4.8.1 ให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเดี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับ

ซ้อน 
4.8.2 ให้มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
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4.8.3 ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน  เพื่อให้เกิดความรู้เรื่องการ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
4.8.4 ให้มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงาน  หรือระเบียบ เพ่ือป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
4.9 ให้มีการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานดังนี้ 

4.9.1 ให้มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ   เพ่ือน ามาปรับแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของปีงบประมาณถัดไป 

4.9.2 ให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ 

      4.10  ให้มีการร่วมกลุ่มตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน  ดังนี้ 
  4.10.1  ให้มีการรวมกลุ่มของเจ้าพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือการบริหารที่โปร่งใส 
  4.10.2  ให้มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของ 
                      หนว่ยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 
5. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  

5.1 การคัดเลือก  บรรจุ  แต่งตั้ง  โยกย้าย  เลื่อนระดับ  การพิจารณาความดี 
ความชอบหรือการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ  ต้องไม่ยึดโยงกับระดับอุปถัมภ์  เส้นสาย  หรือผลประโยชน์อื่นๆ 

5.2 สร้างแรงจูงใจ  เพ่ือรักษาเจ้าพนักงานส่วนต าบลให้ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี 
5.3 ให้มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม  การสัมมนา  การศึกษาดูงาน  การให้ 

ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ 
5.4 การใช้จ่ายเงินประมาณ  ให้เป็นไปด้วยความจ าเป็น  คุ้มค่า โปร่งใส  และ 

ตรวจสอบได้ 
5.5 ให้มีการมอบหมายงานด้านความเป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ  ไม่สั่งงานในเรื่อง 

ส่วนตัว 
5.6 ให้มีการอธิบายรายละเอียดของงาน  ก าหนดเป้าหมาย  ติดตาม  แนะน า  และ 

ร่วมแก้ปัญหาในงานที่ได้รับมอบร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
5.7 ให้มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความ 

พร้อมอย่างสม่ าเสมอ 
5.8 พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  จะต้องปฏิบัติงานตาม 

ระเบียบ  ขั้นตอน  อย่างเคร่งครัด  เป็นมาตรฐาน  และยึดหลักความถูกต้องอยู่เสมอ 
5.9 พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  ต้องปฏิบัติงานโดยยึด 

หลักความเป็นธรรม  เท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ 
     5.10ให้มีการปฏิบัติตามคู่มือ  หรือมาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  ดังนี้ 
 5.10.1  ให้มีคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  ที่เป็นปัจจุบัน 
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5.10.2 ให้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตามภารกิจหลัก  โดยต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับผลผลิตและผลลัพธ์ของการ 
ปฏิบัติงานมีการเปรียบเทียบขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ใน 
คู่มือกับการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง  ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทาง 
ในการพัฒนา  ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

      5.11  ให้มีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม  ดังนี้ 
   5.11.1  ให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติตามภารกิจหลัก  และระยะเวลาที่ใช้ใน 
     การด าเนินการให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
   5.11.2  จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการ 
    ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก 
  6.นโยบายด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
       6.1  ให้ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กองคลัง  และกองช่าง  ถ่ายทอดนโยบาย/
มาตรการ  เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลละอายให้มีคุณธรรม  และความโปร่งใส  ตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ฉบับนี้ ให้พนักงานส่วนต าบลใน
องค์การบริหารส่วนต าบลละอายได้รับทราบ 
      6.2  ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและกลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม   น าประกาศนโยบาย/มาตรการ  
เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลละอายให้มีคุณธรรม  และความโปร่งใส  ตามแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ฉบับนี้  เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.la-ai.go.th  และ E-
MAIL:la-ai_smile@hotmail.com  ของส านักงาน 
      6.3  ให้คณะผู้บริหาร  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
หัวหน้าส านักปลัด อบต.  ผู้อ านวยกองคลัง  ผู้อ านวยกองช่าง  เจ้าพนักงานส่วนต าบล  แสดงเจตจ านงในคราว
ประชุมภายใน  ในการบริหารและท างานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  มีคุณธรรมจริยธรรม มีธรรมาภิบาล   มี
ความโปร่งใส 
 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่       24    เดือนกรกฏาคม     พ.ศ.2561 

 

                     ทรงวุฒิ  ทองรักษ์ 

(นายทรงวุฒิ  ทองรักษ์) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

 

 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     โทร.๐ ๗๕๓๖ ๑๒๐๖ 

ที่   นศ   ๘๐๘๐๑.21/      วันที ่    24    กรกฎาคม   ๒๕61 

เร่ือง    ประกาศนโยบาย/มาตรการ  เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม  และความโปร่งใส ตามแนวทางการ 
          ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   

เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
 

     เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลข้อ 10 เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
ธรรมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2561-2565)  และยุทธศาสตร์ที่ 4  การประเมินประเด็น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
          คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   จึงได้ประกาศนโยบาย/มาตรการ  เพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรม  และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นควรแจ้งพนักงานส่วนต าบลละอาย  และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  ถึง
นโยบาย/มาตรการ  เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม  และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  ต่อไป 

      
           ธีระพงค์  พลวัฒน์ 

(นายธีระพงค์  พลวัฒน์) 
    รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

 
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย      
  -  ………………………………………………………………ทราบ…………………………………………………………………… 

  
      ทรงวุฒิ  ทองรักษ์ 

 
(นายทรงวุฒิ  ทองรักษ์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
 


