
 
 
 
 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
เรื่อง  นโยบายพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

 ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
------------------------------- 

 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  ก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/ 
กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านความโปร่งใส 2.ด้านความพร้อมรับผิด 3.ด้านความ 
ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 5.ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
6.ด้านการส่ือสารภายในหน่วยงาน ฉะนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน 
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ เป็นไปด้วยความมีคุณธรรม โปร่งใส ตามแนวทางประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ จึงก าหนดนโยบาย  
ไว้ดังนี้  

1.นโยบายด้านความโปร่งใส  
1.1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก

โดย ให้ระบุรายละเอียดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเข้ามาร่วมในการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนด้วย ดังนี้  
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ  
- จัดท าแผนงาน/โครงการ  
- ด าเนินการโครงการ  

1.2 ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส ดังนี้  
- ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วันท าการ หลังจาก

วันท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
- เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนสามารถ 

ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบ ช่ือโครงการ งบประมาณ  ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับ
คัดเลือก  

- ก าหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการ 
จัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

1.3 ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณะรับทราบ 
ผ่านเว็บไซต์และส่ืออื่น ๆ ดังนี้  

- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามท่ี 
กฎหมายก าหนด  

- ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ  
โครงการ  

- ประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ  
- ประกาศเผยแพร่รายช่ือผู้ท่ีมีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ  
- ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และ

เหตุผลท่ีใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
1.4 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  



- ให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
- น าผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มาใช้ในการ 

ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
1.5 มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี้  

- มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการหน่วยงาน  
- มีข้อมูลอ านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือส่ืออื่น ๆ    
- มีการเผยแพร่ข้อมูลตลอดเวลาท าการ  

1.6 มีการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ดังนี้  
- มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน  
- มีการก าหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
-มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ ร้องเรียน 

ทราบ  
- มีรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหา อุปสรรคและแนว 

 

ทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์หรือส่ืออื่นๆ 
 2.นโยบายด้านความพร้อมรับผิด 
 2.1 เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ จะต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเต็มใจ 

เต็มความสามารถมีความกระตือรือร้น มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 2.2 เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ จะต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงาน 

ตาม ภารกิจหน้าท่ี ความรับผิดชอบมากกว่าเรื่องส่วนตัว 
 2.3 เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ จะต้องมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบหาก 

เกิด ความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาดของตนเอง 
 2.4 ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ จะต้องแสดงเจตจ านงท่ีจะมุ่งน าหน่วยงาน 

ให้มกีารด าเนินงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และพร้อมท่ีจะแสดงความรับผิดชอบ หากงานนั้นส่งผลกระทบและเกิด 
ความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 

 2.5  ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ จะต้องสนับสนุนงบประมาณหรือการ 
ด าเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริตมากขึ้นในหน่วยงาน 

 2.6 เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ จะต้องเปิดโอกาสพร้อมรับฟังการวิพากษ์ 
หรือติ ชม จากประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 3.นโยบายด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 3.1 เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ จะต้องไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่น 

ใด เพื่อแลกกับการให้บริการหรืออ านวยความสะดวก 
 3.2 เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ จะต้องไม่ใช้อ านาจหน้าท่ีเพ่ือเอื้อ ประโยชน์ 

แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 3.3 เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ จะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา  

โครงการ หรือสัมปทานใดๆ ของหน่วยงาน 
 3.4 เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ จะต้องไม่มีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์ 

หรือมี ผลประโยชน์ร่วมกับคู่สัญญา โครงการ หรือสัมปทานใดๆ 
 3.5 การด าเนินงาน/การอนุมัติต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ จะต้องไม่มีการ 

แทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอ านาจเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
 
 



 

 4.นโยบายด้านวัฒนธรรมคุณธรรมภายในองค์กร 
 4.1 เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ จะต้องมีการถ่ายทอดพฤตติกรรมการ 

ท างาน ท่ีดี มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ 
 4.2 เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ เมื่อพบเห็นการทุจริตท่ีเกิดข้ึน จะต้องไม่ 

เพิกเฉยและพร้อมท่ีจะด าเนินการร้องเรียน แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลแก่กลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดการ 
ตรวจสอบการทุจริตนั้น 

 4.3 เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ จะต้องไม่ทนและยอมรับต่อการ 
กระท าการ ทุจริตทุกรูปแบบ 

 4.4 เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ จะต้องไม่น าวัสดุ อุปกรณ์และของใช้ 
ในราชการไปใช้ส่วนตัว 

 4.5 เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ จะต้องไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการ 
เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

 4.6 ให้มีการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 
อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถยับยั้งการทุจริตได้อย่างประสิทธิภาพ 

 4.7 หน่วยตรวจสอบภายใน จะต้องด าเนินงานอย่างอิสระไม่ถูกแทรกแซงจากผู้บริหารหรือ        
ผู้มีอ านาจและสามารถยับยั้งหรืองป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.8 ให้มีการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
 - ให้มีการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 - ให้มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน /
 - ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความรู้เรื่องการป้องกัน 

ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ี
- ให้มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพื่อป้องกันประโยชน์ 

ทับซ้อน  
4.9 ให้มีการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ดังนี้  

- ให้มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ  
ทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อน ามาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

- ให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560  

4.10 ให้มีการรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน ดังนี้  
 

- ให้มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานท่ีโปร่งใส  
- ให้มีกิจกรรมท่ีแสดงถึงความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน 

ให้ม ีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 5.ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  
5.1 การคัดเลือก บรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย เล่ือนระดับ การพิจารความดีความชอบ หรือการให้สิทธิ 

ประโยชน์ต่าง ๆ ต้องไม่ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ เส้นสาย หรือผลประโยชน์อื่น ๆ แอบแฝง ดังนี้  
5.2 สร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษาเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี  
5.3 ให้มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษาอย่าง 

เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  
 
 



5.4 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปด้วยความจ าเป็น คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้  
5.5 ให้มีการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติไม่ส่ังงานในเรื่องส่วนตัว  
5.6 ให้มีการอธิบายรายละเอียดของงาน ก าหนดเป้าหมาย ติดตามให้ค าแนะน า  

และร่วมแก้ปัญหา ในงานท่ีได้รับมอบหมายร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา  
5.7 ให้มีการจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมอย่าง  

สม่ าเสมอ  
5.8 เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหวาย ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอน  

อย่าง เคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้องอยู่เสมอ 
 5.9 เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหวาย ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม 
 เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 
 5.10 ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ดังนี้
 - ให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีเป็นปัจจุบัน
 - ให้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
 หลัก โดยต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับผลผลิตและผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน มีการ เปรียบเทียบข้ันตอน/กระบวนการ 

ปฏิบัติงานท่ีก าหนดไว้ในคู่มือกับการด าเนินงานท่ี เกิดขึ้นจริง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนา 
ปรับปรุงการ ปฏิบัติงาน 

 5.11 ให้มีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม ดังนี้
 - ให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และระยะเวลาท่ีใช้ในการ ด าเนิน 

การให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
 - จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี 

ตามภารกิจหลัก 6.นโยบายด้านการส่ือสารภายในหน่วยงาน 
 6.1 ให้ส านักปลัด อบต.ถ่ายทอดประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม 
 และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับ นี้ 

ให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัดได้ทราบ 
 6.1 ให้ส านักปลัด อบต.น าประกาศนโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและ  

ความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี ้
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ อบต.บึงกระจับ (www.บึงกระจับ.com) 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕62

 

                                                   

   (นายสมัย  ศรสุรินทร์)  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 




