
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตําบลหนองเรอื 

เรื่อง  นโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใส  
…………….…………………..…………… 

  ตามที่คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเม่ือวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานเขา
รวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ซึ่งไดกําหนดใหผูบริหารของหนวยงานกําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใส น้ัน 
  เพ่ือใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในเทศบาลตําบลหนองเรือ เปนไปดวยความมคีณุธรรมโปรงใส 
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เทศบาลตําบลหนองเรือ 
จึงกําหนดนโยบาย ดังนี ้

๑. ดานความโปรงใส 
๑. เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน โดยใหระบ ุ

รายละเอียดของผูมีสวนไดสวนเสียที่เขามารวมในการดําเนินการในแตละขั้นตอนดวย ดังนี ้
   ๑.๑ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแผนงาน/โครงการ 
   ๑.๒ จัดทําแผนงาน/โครงการ 
   ๑.๓ ดําเนินการโครงการ  

๒. ใหดําเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางดวยความโปรงใส ดังน้ี 
๒.๑ ประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ตามระเบียบกําหนด 
๒.๒ เผยแพรขอมูลอยางเปนระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหสาธารณชนสามารถ 

ตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อจัดจางได โดยมีองคประกอบ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูซื้อซอง ผูย่ืนซอง ผูไดรับ
คัดเลือก 
   ๒.๓ กําหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวของระหวางเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับ
การจัดซื้อจัดจาง และผูเสนองาน เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

๓. ใหดําเนินการเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการใหสาธารณชน 
รับทราบผานเว็บไซดและสื่ออ่ืนๆ ดังน้ี 
   ๓.๑ ประกาศเผยแพรการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการลวงหนาไมนอยกวาระยะเวลาตาม 
ที่กฎหมายกําหนด 
   ๓.๒ ประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจางแต
ละโครงการ 
   ๓.๓ ประกาศเผยแพรวิธีการคํานวณราคากลางแตละโครงการ 
   ๓.๔ ประกาศเผยแพรรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือจางแตละโครงการ 
   ๓.๕ ประกาศเผยแพรผลการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการ พรอมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่ใชในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจาง 
 
 
 



-๒- 
๔. วิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ดังน้ี 

๔.๑ ใหมีการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ  
๔.๒ นําผลการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ มาใชในการ 

ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณถัดไป  
๕. มีชองทางใหประชาชนเขาถึงขอมูลของหนวยงาน ดังนี้ 

๕.๑ มีหนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหนวยงาน 
๕.๒ มีขอมูลอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดทางเว็บไซดของหนวยงาน หรือสื่ออื่นๆ  
๕.๓ มีระบบการใหขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพท 
๕.๔ มีการเผยแพรขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานทางสื่อตางๆ     

๖. มีการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงาน/การใหบริการของหนวยงาน ดังน้ี 
๖.๑ มีการกําหนดชองทางการรองเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน 
๖.๒ มีการกําหนดหนวยงานหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
๖.๓ มีระบบการตอบสนอง หรือรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนใหผู 

รองเรียนทราบ 
   ๖.๔ มีรายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมระบุปญหา อุปสรรค และ
แนวทางแกไข และเผยแพรใหสาธารณชนรับทราบ ผานเว็บไซดหรือสื่ออ่ืนๆ  

๒. ดานความพรอมรับผิด 
๒.๑ เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลหนองเรือ จะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจ เต็ม 

ความสามารถ มีความกระตือรือรน มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
๒.๒ เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลหนองเรือ จะตองใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามภารกิจ 

หนาที่ ความรับผิดชอบมากกวาเรื่องสวนตัว  
๒.๓ เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลหนองเรือ จะตองมีสวนในความรับผิดชอบ หากเกิดความ 

เสียหายอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของตนเอง 
๒.๔ ผูบริหารของเทศบาลตําบลหนองเรือ จะตองแสดงเจตจํานงที่จะมุงนําหนวยงานใหมีการ 

ดําเนินงานดวยความซื่อสัตยสุจริต และพรอมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากงานน้ันสงผลกระทบและเกิดความ
เสียหายตอสังคมโดยรวม 

๒.๕ ผูบริหารของเทศบาลตําบลหนองเรือ จะตองสนับสนุนงบประมาณหรือการดําเนินการ 
เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและซื่อสัตยสุจริตมากขึ้นในหนวยงาน 

๒.๖ เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลหนองเรือ จะเปดโอกาสพรอมรับฟงการวิพากษ หรือติชม 
จากประชาชน/ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย  

๓. ดานความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
๓.๑ เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลหนองเรือ จะตองไมเรียกรับเงนิหรือผลประโยชนอ่ืนใดเพ่ือ 

แลกกับการใหบริการหรืออํานวยความสะดวก 
๓.๒ เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลหนองเรือ จะตองไมใชอํานาจหนาที่ เพ่ือเอื้อประโยชนแก 

ตนเองและพวกพอง 
๓.๓ เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลหนองเรือ จะตองไมมีสวนไดสวนเสียในสัญญา โครงการ 

หรือสัมปทานใดๆ ของหนวยงาน  
 
 
 



-๓- 
๓.๔ ผูบริหารของเทศบาลตําบลหนองเรือ ตองไมมีความเกี่ยวของเชิงอุปถัมภ หรือมี 

ผลประโยชนรวมกับคูสัญญา โครงการ หรือสัมปทานใดๆ  
๓.๕ การดําเนินงาน/การอนุมัติตางๆ ของเทศบาลตําบลหนองเรือ จะตองไมมีการแทรกแซง 

จากฝายการเมืองหรือผูมีอํานาจ เพ่ือกอใหเกิดประโยชนกับกลุมใดกลุมหน่ึง  
๔. ดานวัฒนธรรมคุณธรรมภายในองคกร 

๔.๑ เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลหนองเรือ จะตองมีการถายทอดพฤติกรรมการทํางานที่ดี 
มีคุณธรรมและซื่อสัตยสุจริต ใหแกกันอยูเสมอ 

๔.๒ เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลหนองเรือ เม่ือพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้น จะตองไมเพิกเฉย 
และพรอมที่จะดําเนินการรองเรียน แจงเบาะแส หรือใหขอมูลแกกลุมตรวจสอบภายใน กลุมนิติการ หรือกลุม
เจาหนาที่จริยธรรม หรือทางเว็บไซตของเทศบาลตําบลหนองเรือ www.nongrua.go.th  หรือ Face Book เพ่ือให
เกิดการตรวจสอบการทุจริตน้ัน  

๔.๓ เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลหนองเรือ จะตองไมทนและยอมรับตอการกระทําการทจุรติ 
ทุกรูปแบบ 

๔.๔ เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลหนองเรือ จะตองไมนําวัสดุ อุปกรณ และของใชในราชการ 
ไปใชสวนตัว 

๔.๕ เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลหนองเรือ จะตองไมกระทําการใดๆ ที่เปนการเอื้อประโยชน 
ตอบุคคลกลุมใดกลุมหน่ึง 

๔.๖ ใหมีการจัดทําแผนปองกันและปราบรามการทุจริต ที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยาง 
เปนรูปธรรม และสามารถยับย้ังการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๔.๗ หนวยตรวจสอบภายใน จะตองดําเนินงานอยางมีอิสระ ไมถูกแทรกแซงจากผูบริหาร 
หรือผูมีอํานาจ และสามารถยับย้ังหรือปองกันการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๔.๘ ใหมีการดําเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชนทักซอน ดังน้ี 
     ๔.๘.๑ ใหมีการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

๔.๘.๒ ใหมีการจัดทําคูมือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
๔.๘.๓ ใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความรูเรื่องการปองกัน 

ผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลหนองเรือ  
๔.๘.๔ ใหมีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบ เพ่ือปองกัน 

ผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลหนองเรือ  
๔.๙ ใหมีการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน ดังน้ี 
     ๔.๙.๑ ใหมีการวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตประจําปงบประมาณ เพ่ือนํามาปรับแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของปงบประมาณ
ถัดไป 
   ๔.๙.๒ ใหมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

๔.๑๐ ใหมีการรวมกลุมเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหนวยงาน ดังน้ี 
   ๔.๑๐.๑ ใหมีการรวมกลุมของเจาหนาที่ในหนวยงาน เพ่ือการบริหารงานที่โปรงใส 
   ๔.๑๐.๒ ใหมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของ 

หนวยงานใหมีความโปรงใสย่ิงขึ้น  
 
 
 



-๔- 
๕. ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 

๕.๑ การคัดเลือก บรรจุ แตงตั้ง โอนยาย เลื่อนระดับ การพิจารณาความดีความชอบ หรือ 
การใหสิทธิประโยชนตางๆ ตองไมยึดโยงกับระบบอุปถัมภ เสนสาย หรือผลประโยชนอ่ืนๆ แอบแฝง 

๕.๒ สรางแรงจูงใจ เพ่ือรักษาเจาหนาที่ใหปฏิบัติงานดวยความจงรักภักดี 
๕.๓ ใหมีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การใหทุนการศึกษา  

อยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 
๕.๔ การใชจายเงินงบประมาณ ใหเปนไปดวยความจําเปน คุมคา โปรงใส และตรวจสอบได 
๕.๕ ใหมีการมอบหมายงานดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ไมสั่งงานในเรื่องสวนตัว 
๕.๖ ใหมีการอธิบายรายละเอียดของงาน กําหนดเปาหมาย ติดตาม ใหคําแนะนํา และรวม 

แกปญหาในงานที่ไดรับมอบหมายรวมกับผูใตบังคับบัญชา 
๕.๗ ใหมีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานใหมีความพรอม 

อยางสม่ําเสมอ 
๕.๘ เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลหนองเรือ ตองปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอน อยาง 

เครงครัด เปนมาตรฐาน และยึดหลักความถูกตองอยูเสมอ 
๕.๙ เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลหนองเรือ ตองปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเปนธรรม  

เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ  
๕.๑๐ ใหมีการปฏิบัติตามคูมือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ดังน้ี 
        ๕.๑๐.๑ ใหมีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่เปนปจจุบัน 

   ๕.๑๐.๒ ใหจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม 
ภารกิจหลัก โดยตองมีสาระสําคัญเก่ียวกับผลผลิตและผลลัพธของการปฏิบัติงาน มีการเปรียบเทียบขั้นตอน/ 
กระบวนการปฏิบัติงานที่กําหนดไวในคูมือกับการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ตลอดจนปญหาอุปสรรคและแนวทางใน 
การพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  

๕.๑๑ ใหมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักดวยความเปนธรรม ดังนี ้
        ๕.๑๑.๑ ใหมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใชใน 

การดําเนินการใหผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 
        ๕.๑๑.๒ จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติ 

หนาที่ตามภารกิจหลัก  
๖. ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน 

       ๖.๑ ใหมีการถายทอดประกาศนโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรม และ 
ความโปรงใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ให
เจาหนาที่ในเทศบาลตําบลหนองเรือไดรับทราบ 
       ๖.๒ ใหนําประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรม และความโปรงใส 
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เผยแพรในเวบ็ไซดของ
เทศบาลตําบลหนองเรือ www.nongrua.go.th  
 
 
 
 
 
 



-๕- 
       ๖.๓ ใหผูบริหารเทศบาลตําบลหนองเรือ แสดงเจตจํานงตอสาธารณชนในการทีจ่ะบรหิารงาน 
ดวยความซื่อสัตย มีคุณธรรมจริยธรรม มีธรรมาภิบาล มีความโปรงใส  

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที ่ ๓๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 

  (นายประสงค   ศรวีฒัน) 
  นายกเทศมนตรีตําบลหนองเรือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


