ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์
เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
................................................................................
ตามที่ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ซึ่งในแบบประเมินกาหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงาน กาหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานหรือ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความ โปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านความโปร่งใส 2. ด้านความพร้อมรับผิด
3. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการ ปฏิบัติงาน 4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 5. ด้านคุณธรรมการท
างานในหน่วยงาน และ 6. ด้าน การสื่อสารภายในหน่วยงาน
ฉะนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิก ข้าราชการ ลูกจ้างในองค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์
เป็นไปโดยด้วยความเรียบร้อย มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ จึง กาหนดนโยบาย ไว้ดังนี้
1. นโยบายด้านความโปร่งใส
1.1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจหลัก ในแต่ละ
ขัน้ ตอนด้วย ดังนี้
1.1.1 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ
1.1.2 จัดทาแผนงาน/โครงการ
1.1.3 ร่วมดาเนินการตามโครงการ
1.1.4 การติดตามตรวจสอบ/ประเมินผลการดาเนินงาน
1.2 ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส ดังนี้
1.2.1 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วันทาการ หลังจาก
วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
1.2.2 เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชน สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่น ซอง ผู้ได้รับ
คัดเลือก
1.2.3 กาหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง กับการ
จัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1.3 ดาเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชน รับทราบผ่านเว็ป
ไซต์สื่ออื่นๆ ดังนี้
1.3.1 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลา ที่กฎหมาย
กาหนด
1.3.2 ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละ
โครงการ 1.3.3 ประกาศเผยแพร่วิธีการคานวณราคากลางแต่ละโครงการ
1.3.4 ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ

1.3.5 ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัด จ้าง และ
เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง
1.4 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
1.4.1 ให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1.4.2 น าผลการวิ เคราะห์ ก ารจั ดซื้ อ จัด จ้ างประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 มาใช้
ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1.5 มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี้
1.5.1 มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน
1.5.2 มีข้อมูลอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อ อื่นๆ
1.5.3 มีการเผยแพร่ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานทางสื่อต่างๆ เช่น วารสาร แผ่นพับ ฯลฯ
1.6 มีการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ดังนี้
1.6.1 มีการกาหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่อง ร้องเรียน
1.6.2 มีการกาหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
1.6.3 มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
ทราบ
1.6.4 มี ร ายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น พร้ อ มระบุ ปั ญ หา อุ ป สรรค และ
แนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านเว็ปไซต์หรือสื่ออื่นๆ
2 นโยบายด้านความพร้อมรับผิด
2.1
เจ้ า หน้ า ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาโพธิ์ จะต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความเต็ ม ใจ
เต็มความสามารถมีความกระตือรือร้น มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
2.2 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่ วนตาบลนาโพธิ์ จะต้องให้ความสาคัญกับการ ปฏิบัติงานตามภารกิจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ มากกว่าเรื่องส่วนตัว
2.3 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริห ารส่วนตาบลนาโพธิ์ จะต้องมีส่วนในความรับผิดชอบหาก เกิดความ
เสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของตนเอง
2.4 ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ จะต้องแสดงเจตจานงที่จะมุ่งนาหน่วยงานให้มีการ
ดาเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมที่จะแสดงความ รับผิดชอบ หากงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความ
เสียหายต่อสังคมโดยรวม
2.5 ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ จะต้องสนับสนุนและดาเนินการ เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริตมากขึ้นในหน่วยงาน
2.6 ผู้บริหารส่วนตาบลนาโพธิ์จะต้องเปิดโอกาสพร้อมรับฟัง การวิพากษ์ หรือติชม จาก ประชาชน/
ผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3 นโยบายด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
3.1 บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ จะต้องไม่เรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์ อื่นใดเพื่อแลกกับ
การให้บริการหรืออานวยความสะดวก
3.2 บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์จะต้องไม่ใช้อานาจหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและ
พวกพ้อง
3.3 บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ จะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา โครงการ หรือ
สัมปทานใดๆ ของหน่วยงาน

3.4 บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ ต้องไม่มีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์ หรือ มีผลประโยชน์
ร่วมกับคู่สัญญาโครงการ หรือสัมปทานใดๆ
3.5 การดาเนินงาน/การอนุมัติต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์จะต้องไม่มีการแทรกแซงจาก
ฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอานาจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง
4 นโยบายด้านวัฒนธรรมคุณธรรมภายในองค์กร
4.1 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ จะต้องมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการ ทางานที่ดี
มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่กันอยู่เสมอ
4.2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ เมื่อพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้น จะต้องไม่เพิกเฉยและ
พร้อมที่จะดาเนินการร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลแก่ องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์หรือทางเว็ปไซต์
Napholocal.go.th เพื่อให้เกิด การตรวจสอบการทุจริตนั้น
4.3 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ จะต้องไม่ทนและยอมรับต่อการกระทาการทุจริตทุก
รูปแบบ
4.4 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ จะต้องไม่นาวัสดุ อุปกรณ์ และของ ใช้ในราชการไปใช้
ส่วนตัว
4.5 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ จะต้องไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการ เอื้อประโยชน์ต่อ
บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
4.6 ให้มีการจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้ อย่างเป็นรูปธรรม
และสามารถยับยั้งการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.7 ให้มีการดาเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
4.7.1 ให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน
4.7.2 ให้มีการจัดทาคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน
4.7.3 ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ภ ายในหน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ เ รื่ อ งการป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่
4.7.4 ให้มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติ หรือระเบียบเพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
4.8 ให้มีการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ดังนี้
4.8.1 ให้มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อนามา ปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4.8.2 ให้ มีการดาเนิ น การตามแผนปฏิบัติก ารป้องกันและปราบปรามการทุจ ริต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
4.9 ให้มีการรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน ดังนี้
4.9.1 ให้มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อการบริหารที่ โปร่งใส
4.9.2 ให้มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงาน ของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใสยิ่งขึ้น
5 ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
5.1 การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ การพิจารณาความดีความชอบ หรือ การให้สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ต้องไม่ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ เส้นสาย หรือ ผลประโยชน์อื่นๆ แอบแฝง

5.2 สร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษาเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี
5.3 ให้มีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ ทุนการศึกษา อย่างเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
5.4 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปตามความจาเป็น คุ้มค่า โปร่งใส และความ ตรวจสอบได้
5.5 ให้มีการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สั่งงานในเรื่องส่วนตัว
5.6 ให้มีการอธิบายรายละเอียดของงาน กาหนดเป้าหมาย ติดตาม ให้คาแนะนาและ ร่วมแก้ปัญหาในงาน
ที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา
5.7 ให้มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อม อย่างสม่าเสมอ
5.8 บุ คลากรขององค์การบริ หารส่ วนตาบลนาโพธิ์ ต้องปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้องอยู่เสมอ
5.9 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็น ธรรมเท่าเทียมไม่
เลือกปฏิบัติ
5.10 ให้มีการปฏิบัติตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ดังนี้
5.10.1 ให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่เป็นปัจจุบัน
5.10.2 ให้จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลัก โดยต้องมีสาระสาคัญเกี่ยวกับผลผลิต และผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน มีการเปรียบเทียบขั้นตอน/ กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่กาหนดไว้ในคู่มือกับการดาเนินงานที่ เกิดขึ้นจริง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
5.11 ให้มีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม ดังนี้
5.11.1 ให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และ ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ดาเนินการให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วน เสียทราบอย่างชัดเจน
5.11.2 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจหลัก
6 นโยบายด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน
6.1 ให้มีการถ่ายทอดประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และ ความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน หน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ให้บุคลากรในสังกัด
ได้รับทราบ
6.2 น าประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทาง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของหน่ว ยงาน ภาครัฐ ฉบับนี้เผยแพร่ในเว็ปไซต์
Napholocal.go.th ติดประกาศหน้า อบต.
6.3 ให้องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ นาประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม
และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ฉบับนี้ เผยแพร่ในเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วิไล ลิมไธสง
(นางวิไล ลิมไธสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์

