
นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานและมาตรการ/แผนงาน / โครงการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลลานสกา อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน หมายถึง การบริหารของหน่วยงานที่
ผู้บริหาร จะต้องมีจิตส านึกในการบริหารอย่างงมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล และมุ่งน าหน่วยงานให้ด าเนินงาน
ตามภารกิจด้วยความโปร่งใส และปราศจากการทุจริต โดยแสดงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่  ว่าจะบริการงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต และใหค้วามส าคัญกับการ บริหารงานอย่างมีคุณธรรม และพร้อมที่จะรับผิดชอบ หากเกิด
ความไม่เป็นธรรมหรือการทุจริตขึ้นในหน่วยงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานและสาธารณชนเกิดความ
เชื่อมั่นในการด าเนินงาน ที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดีเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยผู้บริหารจะต้องวางนโยบายเกี่ยวกับด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความ 
ปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงานและ
ด้านการสื่อสาร ภายในหน่วยงาน รวมทั้งก าหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการหรือโครงการกิจกรรม เพ่ือให้
บรรลุผลตามนโยบายขององคก์ร ดังนี้  

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใหเ้กิดข้ึนอย่างเป็น รูปธรรม 
 2. เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ  
3. เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของภาครัฐเป็นที่ศรัทธา มั่นใจ และไว้วางใจจากประชาชนและผู้มี ส่วนได้

ส่วนเสีย รวมทั้งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 
 1. ด้านความโปร่งใส หมายถึง การเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการ

ด าเนินภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงาน เปิดโอกาสใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนรว่มและตรวจสอบในการ
ปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาข้อรอ้งเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 1.1 นโยบายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ด าเนินงาน นโยบายหลัก : ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน โดยยึด ความถูกต้อง ซื่อสัตย์ โปรง่ใส  

มาตรการ/แนวทาง        
1)จดัใหม้ีการเปิดโอกาสใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการจัดท า 

แผนงาน/โครงการและการด าเนินงานในแต่ละแผนงาน/ โครงการตามภารกิจหลัก 
โครงการ/กิจกรรม 
 1) จัดท าโครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับภารกิจ หลัก โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี

ส่วนรว่มใน การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก เช่น โครงการฝึกอบรมต่าง ๆ  
 2. นโยบายการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจา้ง  
นโยบายหลัก : มุ่งเน้นการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปรง่ใส โดยยึดความถูกต้องเป็นไปตาม 

กฎหมาย/ระเบียบ คุม้ค่า ตรวจสอบได้และซื่อสัตย์สุจริต  
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มาตรการ/แนวทาง  
1) จัดให้มีการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยรายงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจ ากัดวิเคราะห์
ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง 
รายงานการวิเคราะหผ์ลการจัดซื้อจัดจา้งที่มีรายละเอียด ร้อยละของจ านวนโครงการตามวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง
ที่ได้ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ และร้อยละของจ านวน งบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งแล้วเสร็จ  

2) จัดให้มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีประมาณ ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน เรื่อง การจัดท า แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562 โดยการน าผลการ วิเคราะห์การจัดซื้อจัด
จา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจา้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 3) จัดใหม้ีฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจา้งอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ซื้อ
ซอง ผู้ยื่นซอง และผู้ได้รับการคัดค้านเลือกประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 4) จัดให้มีฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ ประกอบด้วย การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ
จัดจา้งแต่ละ โครงการล่วงหน้า ไม่นอ้ยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมาย ก าหนด การประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์
ในการพิจารณา คัดเลือก/ตัดสินผลการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโคราง การ การประกาศเผยแพร่วิธีการ
ค านวณราคากลางแต่ละ โครงการการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นใน การซื้อหรือจ้างแต่ละ
โครงการ และการประกาศเผยแพร่ผล การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการพร้อมระบุวิธีการจัดจ้าง และ เหตุผลที่
ใช้ในการตัดสินผล การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

5) จัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมกับประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัด จ้าง และข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

6) จัดใหม้ีการเผยแพรแ่ผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจา้ง ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจา้ง และข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจา้ง ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจา้ง และข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ ละโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ต่อสาธารณะชน ทราบ 

โครงการ / กิจกรรม 
1) วิเคราะหผ์ลการจัดซื้อจัดจา้งประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย รายงานสรุปผลการ

จัดซื้อจัดจ้าง การ วิเคราะห์ความเสี่ยงการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค์/ข้อจ ากัด การ วิเคราะห์ความสามารถใน
การประหยัดงบประมาณข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผล การ 
วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างที่มีรายละเอียดร้อยละของจ านวน โครงการ ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับ
ด าเนินการจัดซื้อจัด จา้งแล้วเสร็จ และร้อยละของจ านวนงบประมาณ ตามวิธีการ จัดซื้อจัดจ้างที่ได้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจา้งแล้วเสร็จ 

 2) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจา้งประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเผยแพรแ่ผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหป้ระชาชนทราบ  
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3) จัดท าฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจา้งอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย ชื่อโครงการ งบประมาณผู้ซื้อซอง 

ผู้ยื่นซอง และผู้ได้รับการคัดเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเผยแพร่ขอ้มูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
เป็นระบบ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหป้ระชาชนทราบ 

 4) จัดท าขอ้มูลการจัดซื้อจัดจา้งแต่ละโครกการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 และเผยแพร่
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจา้ง แต่ละโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหป้ระชาชน ทราบ  

1.3 นโยบายการให้ เปิดเผยเข้าถึงข้อมูลขององค์กร 
 นโยบายหลักท่ี 1 : ให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรด้วยความโปรง่ใส ตอบสนอง ตาม

ความต้องการของประชาชน โดยยึดหลักความถูกต้องตรวจสอบได้ภายใต้บทบัญญัติของเป้าหมาย  
นโยบายหลักที่ 2 : พัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลขององค์กรด้วยความรวดเร็ว ทันสมัย  

มาตรการ/แนวทาง  
 1) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ พ.ศ. 2540  
2) การพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลขององค์กรด้วยความ รวดเร็วและทันสมัย  

โครงการ / กิจกรรม 
1) จัดใหม้ีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน 
 2) จัดใหม้ีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่ ของหน่วยงาน 
 3) จัดมีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหนว่ยงาน 

หรือสื่ออ่ืน ๆ 
 4) จัดใหม้ีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงาน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ เฉพาะ โดยมี

เจา้หน้าที่ของ หน่วยงาน ใหบ้ริการข้อมูลตลอดเวลาท าการของหนว่ยงาน  
5) จัดใหมี้ช่องทางที่เหมาะสมกับประชาชนในการเข้าถึง ข้อมูลขององค์กร รวมถึงพัฒนาช่องทางการ

เข้าถึงข้อมูลขององค์กรเพ่ือให้เหมาะสมกับประชาชน  

1.4 นโยบายการจัดการเรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การให้ริการ ของหน่วยงาน 
 นโยบายหลัก : มุงเน้นการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การ ใหบ้ริการ ด้วย

ความโปร่งใส รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้องและ ความเป็นมืออาชีพของบุคลากร 
 มาตรการ/แนวทาง  
1) จัดให้มีการก าหนดช่องทางการรอ้งเรียนและขั้นตอน/ กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
 2) จัดให้มีการก าหนดหน่วยงานหรือเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ เรื่องรอ้งเรียน  
3) จัดใหม้ีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการ ด าเนินการเกี่ยวกันเรื่องรอ้งเรียนใหผู้้รอ้งเรียน

ทราบ  
4) จัดใหม้ีรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องรอ้งเรียนพร้อม ระบปุัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

และเผยแพร่ให ้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่อ 
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โครงการ/กิจกรรม 
 การบริหารจัดการเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติ/การใหบริการ 
 
 2. ดานความพรอมรับผิดชอบ หมายถึง การมีเจตจ านงสุจริตในการบริหารและมีความ พรอมที่จะ

รับผิดชอบในการปฏิบัติงานและบริหารงาน 

2.1 นโยบายความพรอมรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกข้ันตอนที่ตองมีความถูกตอง 
ตามกฎหมาย ระเบียบ อยางครบถวนเครงครัด 

 นโยบายหลัก : มุงมัน่ใหการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกข้ันตอนตามหลักนิติธรรม และหลักภาระ
รับผิดชอบ โดยยึดความถูกตอง ตามกฎหมาย ระเบียบ อยางครบถวนเครงครัด 

 มาตรการ/แนวทาง 
 1) จัดใหมีกรอบในการบริหารงานภาครัฐตามเกณฑคุณภาพ บริหารจัดการภาครัฐ 
 2) จัดใหมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใชในการด าเนินการใหผู

รับบริการหรือใหผูมี สวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน  
3) จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกัน การละเวนการปฏิบัติหนาที่ 
โครงการ/กิจกรรม 
 1) ด าเนินการปรับทัศนคติของบุคลากรในการปฏิบัติงานที่ มุงเนนการท างานที่ถูกตองตามกฎหมาย 

ระเบียบ อยาง ครบถวนเครงครัด 
 2) จัดท ารายการเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานและการแสดง ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจใหผู

บริหารหรือใหผูมีสวนเสียทราบ 
 3) จัดท าระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกัน การละเวนการปฏิบัติหนาที ่ 

 2.2 นโยบายที่แสดงทิศทาง เจตจ านง ของผูบริหารในการบริหารอยางซื่อสัตยสุจริตและพรอม
รับผิดชอบ เมื่อเกิดความผิดพลาด  

นโยบายหลัก : มุงมั่นในการแสดงถึงทิศทางเจตจ านง ในการบริหารงานโดยมีวิสัยทัศนยึดหลักซื่อสัตย 
สุจริต โปรงใสและพรอมรับผิดชอบ 

 มาตรการ/แนวทาง 
 1) จัดใหมีการแสดงเจตจ านงวาจะบริหารงานและตอ สาธารณชน 
 2) ก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/ กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหนวยวานใหมีคุณธรรม

และความ โปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการด าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ในแตละดาน คือ ดานความโปรงใส ดานความพรอมรับผิดชอบ ดานความ ปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน ดานวัฒนธรรม คุณธรรมในองคกร ดานคุณธรรมการท างานในหนวยงาน และ ดานการสื่อสาน
ภายในหนวยงาน 
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โครงการ/กิจกรรม 
 1) จัดท าประกาศส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา เรื่อง การแสดง

เจตจ านงวาบริหารดวย ความซื่อสัตยสุจริต ตอเจาหนาที่ในหนวยงานและตอสาธารณชนผานสื่อที่เหมาะ 
 2) จัดท านโยบายการสรางคุณธรรมและความโปรงใสใน หนวยงาน ขององคการบริหารสวนต าบล

ลานสกา ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 
3. ดานความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน หมายถึง การท าใหหนวยงานปลอดจากการ

ทุจริต ในเชิงนโยบายและการทุจริตตอเจาหนาที่ โดยไมใชต าแหนงหนาที่ในการเอ้ือประโยชนหรือรับสินบน        

3.1 นโยบายเกี่ยวกับการปองกันไมใหเจาหนาที่เรียกรองรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชนอ่ืนใดจากผู
มีสวน ไดสวนเสีย 

 3.2 นโยบายเกี่ยวกับการปองกันไม่ใหเจาหนาที่ใชต าแหนงหนาที่ในการเอประโยชน์ 
 3.3 นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการทุจริตเชิงนโยบาย 
 นโยบายหลักที่ 1 : ยึดมั่นในการบริหารจัดการองคกรเกี่ยวกับความปลอดภัยจาการทุจริตเชิง 

นโยบายดวยความถูกตอง โปรงใส มีสวนรวม พรอมรับการตรวจสอบโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 นโยบายหลักที่ 2 : มีมาตรการเด็ดขาดเกี่ยวกับการปองกันไมใหเจาหนาที่เรียกรับเงินสิ่งของ หรือ 

ผลประโยชนอ่ืนใดจากผูมีสวนไดสวนเสียตามหลักนิติธรรม โดยยึดหลักความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที ่
 มาตรการ/แนวทาง   
1) จัดท าคูมือหรือมาตรการปองกันไมใหเจาหนาที่เรียกรับ เงิน สิ่งของ หรือผลประโยชนอ่ืนใดจากผู

มีสวนไดเสีย  
2) จัดท ามาตรการปองกันความปลอดจากการทุจริตเชิง นโยบายของหนวยงาน  
โครงการ/กิจกรรม 
1) จัดท าโครงการฝกอบรมเพ่ือใหความรูแกเจาหนาที่ และ ลูกจางของส านักงานทุกคน เพ่ือใหความรู

เกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนรวมถึงการปองกันไมใหเจาหนาทีเ่รียกรับเงิน สิ่งของหรือผลประโยชน
อ่ืนใดจากผูมีสวนไดเสีย 

 2) มีนโยบายและมาตรการที่มุงเนนการปลอดจากการทุจริต  
 
 4. ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร หมายถึง การสรางวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงานและสืบทอด

วัฒนธรรม สุจริต ไมทนตอการทุจริตทั้งปวงและมีความละอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต มีการด าเนินการใน
การปองกันและปราบปรามการ ทุจริต รวมถึงการด าเนินการเพื่อปองกันผลประโยชนทับ    ซอน 

 4.1 นโยบายเกี่ยวกับการด าเนินการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน โดยใหเจา  หนาที่
ใน หนวยงาน มีความเขาใจเกี่ยวกับการกระท าท่ีเปนผลประโยชนทับซอนหรือสามารถแยกแยะประโยชนสวน
ตนและผลประโยชน สวนรวมได  
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นโยบายหลัก : มีมาตรการเด็ดขาดเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน โดยใหเจาหนาที่ถือ
ปฏิบัติอยางเครงครัด 

 4.2 นโยบายในการสรางวัฒนธรรมเพื่อใหเกิดวัฒนธรรมที่ไมทนตอการทุจริต กอใหเกิดวัฒนธรรมใน
การ รวมตอตานดานการทุจริต  

นโยบายหลกั : สรางวัฒนธรรมองคกรเพ่ือใหเจาหนาที่ไมตอทนตอการทุจริต จนกอใหเกิด วัฒนธรรม
ในการรวมตอตานการทุจริตไดตามหลักนิติธรรม ภาระรับผิดชอบ โดยยึดหลักความถูกตอง และความซื่อสัตย 

 มาตรการ/แนวทาง  
1) จัดใหมีการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับดานการปองกัน การทุจริตภายในองคกร  
2) จัดใหมีคูมือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน ผลประโยชนทับซอน 
 3) จัดใหมีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือ ระเบียบเพ่ือปองกันผลทับประโยชน

ทับซอน  
โครงการ/กิจกรรม 
1) วิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับดานการปองกันการทุจริต ภายในองคกร 
2) จัดท าคมูือสงเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชน ทับซอนของส านักงาน  
3) จัดท าการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
 

   5. ดานคุณธรรมการท างานในหนวยงาน หมายถึง มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงานโดยมี
การ ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความเปนธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการ
บริหารงานในเรื่องการบริหารงา นาบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การมอบหมายงานและการบริหาร
สภาพแวดลอมในการท างาน  

5.1 นโยบายเกี่ยวกับการก าหนดคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ชัดเจนและเป
นไปตาม ระเบียบขั้นตอน และมีระบบปองกันและตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที ่

 นโยบายหลัก : ใชมาตรการเขมงวดกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลัก
ความถูกตองและความเสมอภาค ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับ 

 มาตรการ/แนวทาง  
1) จัดใหมีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  
2) จัดใหมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือหรือ มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
3) เปรียบเทียบขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงานตามที่ ก าหนดไวในคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กับการ ด าเนินการที่เกิดขึ้นจริงการวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการ ปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และการ เสนอแนวทางการแกไขปญหา หรือขอเสนอแนะในการ ปรับปรุงการปฏิบัติงานตามคูมือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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โครงการ /กิจกรรม 
 1) จัดคมูือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและ วางระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตาม

คูมือหรือมาจรฐาน การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

5.2 นโยบายคุณธรรมในการบริหารบุคคล  
นโยบายหลัก : มุงเนนการบริหารจัดการ/พัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางมีระบบมี คุณธรรม จริยธรรม 

โปรงใส มีสวนรวม ตรวจสอบได  
มาตรการ/แนวทาง  
1) จัดใหมีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับ ยุทธศาสตรของหนวยงาน  
โครงการ/กิจกรรม 

1) จัดท าแผนการสรางมาตรฐานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

          5.3 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ  
นโยบายหลัก : ใหความส าคัญกับการบริหารงบประมาณอยางเปนระบบตามหลักความโปรงใส หลัก 

นิติธรรม และประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล โดยยึด หลักความคุมคาและตรวจสอบได 
 มาตรการ/แนวทาง   
1) การบริหารงบประมาณอยางเปนระบบตามหลัก ความ โปรงใส หลักความคุมคาและตรวจสอบได 
โครงการ/กิจกรรม  
1) มีการวางแผนการใชงบประมาณใหบรรลุวัตถุประสงคของ แผนงานและโครงการที่ตั้งไวอยางมี

ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เปนไปตามความตองการของหนวยงานและผูเกี่ยวของทุกฝายโดยการจัดท า 
 2) มีการวางแผนคาดการณลวงหนาเกี่ยวกับการใชจายเงิน งบประมาณ โดยพิจารณาถึงผลกระทบที่

มีตอการไดมาหรือ จายไปของเงินงบประมาณ เพ่ือใหเกิดความคุมคาและประโยชนสูงสุดตอองคกร โดยการ
จัดท า ประมาณการ รายงานผล การเบิกจายในทุกไตรมาส  

3) มีการควบคุมตรวจสอบการด าเนินงานดานงบประมาณ  เพ่ือใหประสิทธิภาพเปนไปตามมาตรฐาน
และเกณฑที่เกี่ยวของดานการบริหารงบประมาณ  เชน  หลักเกณฑของส านักงบประมาณกรมบัญชีกลาง     
เปนตน 

 4) มีการจัดการเกี่ยวกับการรับรายจายเงินใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับหลักเศรษฐศาสตร
หลักการบริหาร รวมทั้ง หลักการคลังทั่วไป  

5.4 นโยบายการมอบหมายงานที่มีความเปนธรรมเทาเทียม และไมเลือกปฏิบัติ 
นโยบายหลัก : ใหความส าคัญกับการมอบหมายงานที่มีความเปนธรรม เทาเทียมและไมเลือกปฏิบัติ 

มาตรการ/แนวทาง  
1)จัดใหมีแผนระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรูความสามารถ วุฒิการศึกษา 

ที่เหมาะสม กับต าแหนง  
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โครงการ/กิจกรรม 
1)จัดท าแผนการสรางมาตรฐานดานการบริหาร ทรัพยากรบุคคล  ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เพ่ือวาง กรอบในการด าเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใน ดานตาง ๆ รวมถึงดานการมอบหมายงาน
ที่มีความเปนธรรม  เทาทียมและไมเลือกปฏิบัติ โดยค านึงถึงความรู ความสามารถของบุคคลใหเหมาะสมกับ
ต าแหนงงานนั้น ๆ  

 5.5 นโยบายที่ใหความส าคัญกับสภาพแวดลอมที่เอ้ืออ านวยและสงเสริมการปฏิบัติงาน  
นโยบายหลัก : สงเสริม สนับสนุนในการสรางสภาพแวดลอมที่เออ านวยตอการปฏิบัติงาน 
 มาตรการ/แนวทาง  
1) จัดใหมีแผนงานเพ่ือพัฒนาสภาพแวดลอมทีเ่อ้ืออ านวยและสงเสริมการปฏิบัติงาน  
โครงการ /กิจกรรม 
1) จัดท าแผนและระบบการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร (ตั้งแตการวางแผนก าลังคน ไปจนถึงการ  

จางบุคลากร)  
2) จัดท าโปรแกรมปฐมนิเทศบุคลากรใหมที่มีประสิทธิภาพและปรับปรุงการเก็บขอมูลการลาออกของ

บุคลากร เพ่ือน าไปใชในการวิเคราะหปญหาและยุทธศาสตรการรักษาบุคลากรใหอยูกับองคกร  
3) พัฒนา และสนับสนุนใหมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) 
 
 6. ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน  คือ การที่หนวยงานตองมีรูปแบบ วิธีการการสื่อสารเพ่ือ      

ถายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ดานใหเจาหนาที่ในหนวยงานรับทราบเพ่ือใหเกิดความตระหนักและให
ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมความโปรงใส ประกอบดวย 

 นโยบายหลัก : ใหความส าคัญกับเนื้อหาชองทาง และวิธีการ ในการสื่อสารเพ่ือถายทอดเกี่ยวกับ 
นโยบายทั้ง 5 ดานตามหลักประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล ใหเจาหนาที่ทุกระดับรับรู เขาใจและน าไปปฏิบัติอยาง
มีคุณธรรมและ ความโปรงใส 

 มาตรการ/แนวทาง  
1) เผยแพรการประกาศการแสดงเจตจ านงในการ บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตใหบุคลากรทุก

ระดับ รับทราบและปฏิบัติอยางเครงครัดพรอมทั้งปดประกาศไว บริเวณหนวยงานหรือจุดใหบริการประชาชน 
โครงการ/กิจกรรม 
 1) ท าการเผยแพร “ประกาศการแสดงเจตจ านงในการ บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต” ให

บุคลากรทุกระดับ รับทราบและปฏิบัติตามอยางเครงครัด ในชองทางตาง ๆดังตอไปนี้ 
 - หนังสือแจงเวียนแกบุคลากรทุกคน  
 - น าเจตจ านงในการบริหารงานฯ ลงประกาศทาง เว็บไซตหลักขององคกร 
 - ปดประกาศไวบริเวณท่ีท าการ 
 



(ลงชื่อ) 
          (นายเจริญ  อิฏฐผล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลานสกา 
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การด าเนินงานการจัดนโยบายการสรางคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 
และแนวทางการสื่อสารและถายทอดการปฏิบัติ 

  ในการจัดท านโยบายการสรางคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน ไดด าเนินการดังนี้  
1.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน ประกอบดวย  

1) ก าหนดผูรับผิดชอบในการจัดท านโยบายการสรางคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน
ตามแนว ทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของหนวยงานรัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  

2) จัดประชุมชี้แจงท าความเขาใจเกี่ยวกับการจัดท านโยบายการสรางคุณธรรมและโปรงใสใน 
หนวยงาน ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร งใสในการด าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and TransparencyAssessment : ITA) แกผูรับผิดชอบและเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ 

3) ประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมสมองเพ่ือทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก จริยธรรม 
ธรรมาภิบาลขององค์กรใหสอดคลองกับนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน ตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความ โปรงใสในการด าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ในแตละดาน 

4) รางนโยบายการสรางความคุณธรรมและโปรงใสในหนวยงาน ดานความโปรงใส  ดานความ
พรอมรับผิดชอบ ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดานวัฒนธรรมในองคกร ดานคุณธรรมการ
ท างานในหนวยงานและ ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน 

5) ก าหนดแนวทางปฏิบัติมาตรการโครงการ/กิจกรรมภายใตนโยบายสรางความคุณธรรมและ
โปรงใส ในหนวยงาน ในแตละดาน  

6) ขออนุมัติและการประกาศใชนโยบายการสรางความคุณธรรมและโปรงใสในหนวยงาน  
7) น านโยบายการสรางความคุณธรรมและโปรงใสในหนวยงานไปสูการปฏิบัติ ประกอบดวย 

การสื่อสาร การสรางความรูความเขาใจทั่วทั้งองคกร 
1.2 การสื่อสารนโยบายการสรางคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน  
      1) สื่อสารและประชาสัมพันธตามชองทางตาง ๆ ดังนี้ 

 - จัดท าหนังสือเวียนหนวยงานในสังกัดและบุคลากรภายในหนวยงาน 
 - เผยแพรเว็บไซต และจดหมายอีเล็กทรอนิกสของบุคลากรภายในหนวยงาน  

      2) หนวยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการตามภารกิจในมาตรการ/โครงการที่รองรับนโยบาย
การสราง คุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน  

     3) การติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามกิจกรรมในมาตรการ/โครงการที่รองรับนโยบาย
การสราคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน 

 

 


