
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง 
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
………………………………………………………….. 

 
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ.2559 และ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560- 2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุก
ระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเช่ือมั่นของระบบ
ราชการ นั้น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง จึงได้ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อ
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับ
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส 
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว จึงได้ก าหนดแนวทางให้ส่วนราชการใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้องถือปฏิบัติและด าเนินการ ดังนี้ 

1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 

2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 

3. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน 
และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติ
โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุกจริต ร้องเรียนร้องทุกข์
ผ่านทุกช่องทางของทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง 

5. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2562  
 
 
 
 

 
       (นายประหยัด  สุวรรณโน) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง 
 



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง 
เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส 

ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
………………………………………………………….. 

 
ตามที่ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้า

ร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ซึ่งในแบบประเมินก าหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงาน ก าหนดนโยบาย 
มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านความโปร่งใส 
2. ด้านความพร้อมรับผิด 3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมใน
องค์กร 5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน และ 6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 

 
  ฉะนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง เป็นไปด้วย
ความมีคุณธรรมโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง จึงก าหนดนโยบาย ไว้ดังนี้ 

1. นโยบายด้านความโปร่งใส หมายถึง การให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรด้วยความโปร่งใส  ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน มุ่งเน้นการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส โดยยึดความถูกต้องเป็นไป
ตามกฎหมาย/ระเบียบ คุ้มค่าตรวจสอบได้ และซื่อสัตย์สุจริต และการบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้องและความเป็นมืออาชีพของบุคลากร 
มีมาตรการ/ แนวทาง กิจกรรม ไว้ดังนี้ 

1.1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีมามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
การท าแผนงาน/โครงการและการด าเนินงานในแต่และแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก 

1.2 ด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส โดยยึดหลักความ
ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ คุ้มค่า ตรวจสอบได้ ดังต่อไปนี้ 

1.2.1 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา 30 
วันท าการ หลักจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

1.2.2 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบ ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้
ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับคัดเลือก 

1.2.3 ก าหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้อกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1.3 ให้ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรอย่างโปร่งใส ในช่องทางที่สามารถ
เข้าถึงได้อย่างเหมาะสม ดังนี้ 

1.3.1 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาตามที่กฏหมายก าหนด 

1.3.2 ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ติดสินผลการ
จัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ 

1.3.3 ประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ 
1.3.4 ประกาศเผยแพร่รายช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติในการซื้อหรือจ้างแต่ละ

โครงการ 
1.3.5 ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุ

วิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
1.4 มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี้ 

1.4.1 มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน 
1.4.2 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาท อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานตาม

ช่องทางต่างๆ เช่น เวปไซต์ , Facebook หรือสื่ออื่นๆ 
1.4.3 มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลย

โทรศัพท์ มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาท าการ 
1.4.4 มีการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานทางสื่อต่างๆ 

1.5 มีการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการของ
หน่วยงาน ดังนี้ 

1.5.1 มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการ
เรื่องร้องเรียน 

1.5.2 มีการก าหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
1.5.3 มีระบบการตอบสนอง หรือรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่อง

ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
1.5.4 มีรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหา 

อุปสรรค และแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านเว็ปไซต์หรือสื่ออื่นๆ พร้อมทั้งแจ้งกลับให้ผู้
ร้องเรียนทราบ 

2. นโยบายด้านความพร้อมรับผิด หมายถึง การมีเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและ
มีความพร้อมที่จะรับผิดในการปฏิบัติงานและบริหารงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกข้ันตอน
ด้วยความรับผิดชอบด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ มีความกระตือรือร้น ด้วยความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต 
รวมทั้งมีส่วนในความรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายอันเนื่องจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด โดยยึดความถูกต้อง 
ตามกฎหมายระเบียบอย่างครบถ้วนเคร่งครัด ดังนี้ 

2.1 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเต็มใจ เต็มความสามารถ มีความกระตือรือร้น มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 

2.2 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง จะต้องให้ความส าคัญดับ
การปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบ มากกว่าเรื่องส่วนตัว 

2.3 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง จะต้องมีส่วนร่วมในความ
รับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายอันเนื่องจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของตนเอง 
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2.4 ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง จะต้องแสดงเจตจ านงที่จะมุ่ง

น าหน่วยงานให้มีการด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากงานนั้นส่งผล
กระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 

2.5 ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง จะต้องสนับสนุนงบประมาณ
หรือการด าเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริตมากข้ึนในหน่วยงาน 

2.6 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้องจะต้องเปิดโอกาสพร้อมรับ
ฟังการวิพากษ์ หรือติชม จากประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. นโยบายด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน หมายถึง การท าให้
หน่วยงานปลอดจากากรทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการ
เอื้อประโยชน์หรือรับสินบน รวมถึงการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและทุจริตเชิงนโยบาย 
เจ้าหน้าที่ไม่มีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์ หรือมีผลประโยชน์อื่นใดร่วมกับคู่สัญญา โครงการ และไม่มีการ
แทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอ านาจเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  ด าเนินการดังนี้ 

3.1 ให้มีการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถยังยั้งการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง จะต้องไม่เรียกรับเงินและ
ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการให้บริการหรืออ านวยความสะดวก 

3.3 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง จะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในสัญญา โครงการ ของหน่วยงาน 

3.4 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง จะต้องไม่ใช้อ านาจหน้าที่ 
เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 

4. นโยบายด้านวัฒนธรรมคุณธรรมภายในองค์กร 
4.1 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง จะต้องมีการถ่ายทอด

พฤติกรรมการท างานที่ดี มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่กันเสมอ 
4.2 จัดการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
4.3 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง จะต้องไม่น าวัสดุ อุปกรณ์ 

และของใช้ในราชการไปใช้ส่วนตัว 
4.4 มีการจัดกิจกรรมยกย่องบุคคล/หน่วยงานที่มีความดีและสร้างประโยชน์

ให้กับส่วนรวม 
5. นโยบายด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน หมายถึง การส่งเสริมให้มีระบบ

บริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ยึดหลักความถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส มีความส่วนร่วม และตรวจสอบ
ได ้

5.1 การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ การพิจารณาความดี
ความชอบ หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ต้องไม่ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ เส้นสาย หรือผลประโยชน์อื่นๆ แอบ
แฝง 

5.2 การใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปด้วยความจ าเป็น คุ้มค่า โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 
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5.3 ให้มีการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สั่งงานในเรื่อง
ส่วนตัว 

5.4 ให้มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความ
พร้อมอย่างสม่ าเสมอ 

5.5 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง ต้องปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้ันตอน อย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้องอยู่เสมอ 

5.6 ให้มีการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ที่เป็น
ปัจจุบัน 

5.7 มีการรายงายผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลัก โดยต้องมีข้ันตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ในคู่มือกับการด าเนินงานที่เกิดข้ึนจริง 
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

6. นโยบายด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน หมายถึง การที่หน่วยงานต้องมีรูปแบบ 
วิธีการ การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับโยบายทั้ง 5 ด้าน  ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพื่อให้เกิดความ
ตระหนักและให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใส ดังนี้ 

6.1 ให้ทุกส านัก/กอง จัดท าใบลงนามรับทราบนโยบายการสร้างคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในหน่วยงานโดยผู้บริหารทุกระดับลงนามรับทราบในใบลงนามรับทราบนโยบาย 

6.2 แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดและบุคลากรภายในหน่วยงาน 
6.3 เผยแพร่ข้อมูล ในสื่อออนไลน์ เวปไซต์ของหน่วยงาน และช่องทางสื่อสาร

ออนไลน์ภายในหน่วยงาน 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2562  
 
 
 
 

        
 

      (นายประหยัด  สุวรรณโน) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง 

 


