
 
 

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  จะต้องเปิดโอกาสพร้อม
รับฟังการวิพากษ์  หรือติชม  จากประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. นโยบายด้านความปลอดจากการทุจริตในการ 
3.1 พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  จะต้องไม่เรียกรับเงิน 

หรือผลประโยชน์อื่นใดเพ่ือแลกกับการให้บริการหรืออ านวยความสะดวก  
3.2 พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  จะต้องไม่ใช้อ านาจ 

หน้าที่  เพื่อเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
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  
กลุ่มนิติการ  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 เพ่ือ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
4.9 ให้มีการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานดังนี้ 

4.9.1 ให้มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ   เพ่ือน ามาปรับแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของปีงบประมาณถัดไป 

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 

รว่มแก้ปัญหาในงานที่ได้รับมอบร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
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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1.10.2 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  ถ่ายทอด
นโยบาย/มาตรการ  เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลละอายให้มีคุณธรรม  และความโปร่งใส  ตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ฉบับนี้ ให้พนักงานส่วน
ต าบลในองค์การบริหารส่วนต าบลละอายได้รับทราบ 
      6.2  ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและกลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม   น าประกาศนโยบาย/มาตรการ  
เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลละอายให้มีคุณธรรม  และความโปร่งใส  ตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด 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 านงใน
คราวประชุมภายใน  ในการบริหารและท างานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  มีคุณธรรมจริยธรรม มีธรรมาภิบาล   
มีความโปร่งใส 
 

 

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 ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต 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 
 

 

 



 
 


