ประกาศเทศบาลตาบลจอมทอง
เรื่อง นโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มคี ุณธรรมและความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
----------ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการ
ประเมินคุ ณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ซึ่งในแบบประเมินกาหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงานกาหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานหรือ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านความโปร่งใส 2. ด้านความพร้อมรับผิด
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ด้านวัฒนธรรมคุ ณธรรมในองค์กร 5. ด้านคุณธรรมการ
ทางานในหน่วยงาน และ 6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน นั้น
ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง สังกัดเทศบาลตาบลจอมทอง
เป็นไปด้วยความมีคุณธรรม โปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงานของ
หน่วยงานภาครัฐ นายกเทศมนตรีตาบลจอมทอง จึงกาหนดนโยบาย ไว้ดังนี้
1. นโยบายด้านความโปร่งใส
1.1 เปิดโอกาสให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจหลัก โดยให้ระบุ
รายละเอียดของผู้มสี ่วนได้เสียที่เข้ามามีสว่ นร่วมในการดาเนินการในแต่ละขั้นตอนด้วย ดังนี้
1.1.1 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ
1.1.2 จัดทาแผนงาน/โครงการ
1.1.3 ดาเนินการโครงการ
1.2 ให้ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซือ้ จัดจ้างด้วยความโปร่งใส ดังนี้
1.2.1 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วันทาการหลังจาก
วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
1.2.2 เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
1.2.3 กาหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง และผูเ้ สนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

-21.3 ให้ดาเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบ
ผ่านเว็บไซต์และสื่ออื่น ๆ ดังนี้
1.3.1 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่
กฎหมายกาหนด
1.3.2 ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
โครงการ
1.3.3 ประกาศเผยแพร่วิธีการคานวณราคากลางแต่ละโครงการ
1.3.4 ประกาศเผยแพร่รายชื่อผูท้ ี่มคี ุณสมบัติเบื้องต้นในการซือ้ หรือจ้างแต่ละโครงการ
1.3.5 ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและ
ละเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง
1.4 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
1.4.1 ให้มกี ารวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1.4.2 นาผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาใช้ในการ
ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.5 มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี้
1.5.1 มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน
1.5.2 มีขอ้ มูลอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่ออื่น ๆ
1.5.3 มีระบบการให้ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือ
ระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทาการ
1.5.4 มีการเผยแพร่ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานทางสื่อต่าง ๆ
1.6 มีการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานดังนี้
1.6.1 มีการกาหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
1.6.2 มีการกาหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
1.6.3 มี ร ะบบการตอบสนอง หรื อรายงานผลการด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งร้ อ งเรีย นให้ ผู้
ร้องเรียนทราบ
1.6.4 มีรายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
แก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ ผ่านทางเว็บไซต์หรือสื่ออื่น ๆ
2. นโยบายด้านความพร้อมรับผิด
2.1 ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง สังกัดเทศบาลตาบลจอมทอง จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เต็มใจ เต็มความสามารถ มีความกระตือรือร้น มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
2.2 ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง สังกัด เทศบาลตาบลจอมทอง จะต้องให้ความสาคัญกับการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ มากกว่าเรื่องส่วนตัว

-32.3 ข้ า ราชการ พนั ก งานจ้ า ง และลู ก จ้ า ง สั ง กั ด เทศบาลต าบลจอมทอง จะต้ อ งมี ส่ ว นในความ
รับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผดิ พลาดของตนเอง
2.4 ผู้บริหารของเทศบาลตาบลจอมทอง จะต้องแสดงเจตจานงที่จะมุ่งนาหน่วยงานให้มีการดาเนินงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อ
สังคมโดยรวม
2.5 ผู้บริหารของเทศบาลตาบลจอมทอง จะต้องสนับสนุนงบประมาณหรือการดาเนินการเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริตมากขึ้นในหน่วยงาน
2.6 ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง สังกัด เทศบาลตาบลจอมทอง จะต้องเปิดโอกาสพร้อมรับฟัง
การวิพากษ์ หรือติชม จากประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มสี ่วนได้เสีย
3. นโยบายด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
3.1 ข้าราชการ พนัก งานจ้าง และลูกจ้าง สังกัด เทศบาลตาบลจอมทอง จะต้องไม่เรียกรับเงินหรือ
ผลประโยชน์อ่นื ใดเพื่อแลกกับการให้บริการหรืออานวยความสะดวก
3.2 ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง สังกัด เทศบาลตาบลจอมทอง จะต้องไม่ใช้อานาจหน้าที่เพื่อ
เอือ้ ประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง
3.3 ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง สังกั ด เทศบาลตาบลจอมทอง จะต้องไม่มีส่วนได้เ สีย ใน
สัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ ของหน่วยงาน
3.4 ผู้บ ริหารของเทศบาลตาบลจอมทอง ต้องไม่มีความเกี่ย วข้องเชิงอุป ถั มภ์ หรือมีผลประโยชน์
ร่วมกับคู่สัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ
3.5 การดาเนินงาน/การอนุมัติต่าง ๆ ของเทศบาลตาบลจอมทอง จะต้องไม่มีการแทรกแซงจากฝ่าย
การเมืองหรือผูม้ ีอานาจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
4. นโยบายด้านวัฒนธรรมคุณธรรมภายในองค์กร
4.1 ข้ า ราชการ พนั ก งานจ้ า ง และลู ก จ้ า ง สั ง กั ด เทศบาลต าบลจอมทอง จะต้ อ งมี ก ารถ่ า ยทอด
พฤติกรรมการทางานที่ดี มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ
4.2 ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง สังกัดเทศบาลตาบลจอมทอง เมื่อพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้น
จะต้องไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะดาเนินการร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เกิด
การตรวจสอบการทุจริตนัน้
4.3 ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง สังกัด เทศบาลตาบลจอมทอง จะต้องไม่ทนและยอมรับต่อ
การกระทาการทุจริตทุกรูปแบบ
4.4 ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง สังกัด เทศบาลตาบลจอมทอง จะต้องไม่นาวัสดุ อุปกรณ์
และของใช้ราชการไปใช้สว่ นตัว

-44.5 ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง สังกัด เทศบาลตาบลจอมทอง จะต้องไม่กระทาการใด ๆ ที่
เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
4.6 ให้มีการจั ดทาแผนป้องกั นและปราบปรามการทุจริต ที่สามารถนาไปสู่การปฏิบัติไ ด้อย่างเป็น
รูปธรรม และสามารถยับยั้งการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.7 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการทุจริต จะต้องดาเนินงานอย่างอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง
จากผู้บริหารหรือผูม้ ีอานาจ และสามารถยับยั้งหรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.8 ให้มกี ารดาเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
4.8.1 ให้มกี ารวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
4.8.2 ให้มกี ารจัดทาคูม่ อื เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4.8.3 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
4.8.4 ให้มีการปรับปรุงขัน้ ตอน/แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบ เพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
4.9 ให้มกี ารดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ดังนี้
4.9.1 ให้มี การวิเคราะห์ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อนามาปรับ แผนปฏิบัติก ารป้องกั นและปราบปรามการทุจริตของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4.9.2 ให้มีก ารด าเนินการตามแผนปฏิบัติก ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
4.10 ให้มกี ารรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน ดังนี้
4.10.1 ให้มกี ารรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
4.10.2 ให้มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มี
ความโปร่งใสยิ่งขึ้น
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
5.1 การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ การพิจารณาความดีความชอบ หรือการให้สิทธิ
ประโยชน์ตา่ ง ๆ ต้องไม่ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ เส้นสาย หรือผลประโยชน์อื่น ๆ แอบแฝง
5.2 สร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษาเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี
5.3 ให้มกี ารคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา อย่างเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
5.4 การใช้จา่ ยเงินงบประมาณให้เป็นไปด้วยความจาเป็น คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้
5.5 ให้มกี ารมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สั่งงานในเรื่องส่วนตัว
5.6 ให้มกี ารอธิบายรายละเอียดงาน กาหนดเป้าหมาย ติดตาม ให้คาแนะนา และร่วมแก้ปัญหาในงาน
ที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผูใ้ ต้บังคับบัญชา

-55.7 ให้ มี ก ารจั ด เตรี ย มสถานที่ แ ละอุ ป กรณ์ เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านให้ มี ค วามพร้ อ มอย่ า ง
สม่าเสมอ
5.8 ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง สังกัด เทศบาลตาบลจอมทอง ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ
ขั้นตอน อย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้อง
5.9 ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง สังกัด เทศบาลตาบลจอมทอง ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
5.10 ให้มกี ารปฏิบัติงานตามคู่มอื หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ดังนี้
5.10.1 ให้มคี ู่มอื หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ที่เป็นปัจจุบัน
5.10.2 ให้จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลั ก โดยจะต้ อ งมี ส าระส าคั ญ เกี่ ย วกั บ ผลผลิ ต และผลลั พ ธ์ ข องการปฏิ บั ติ ง าน มี ก ารเปรี ย บเที ย บขั้ น ตอน/
กระบวนการปฏิบัติงานที่กาหนดไว้ในคู่มือกับการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางใน
การพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
5.11 ให้มกี ารปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม ดังนี้
5.11.1 ให้ มีก ารแสดงขั้น ตอนการปฏิ บัติ งานตามภารกิ จหลั ก และระยะเวลาที่ ใ ช้ใ นการ
ดาเนินการให้ผู้รับบริการหรือผูม้ ีสว่ นได้เสียทราบอย่างชัดเจน
5.11.2 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจหลัก
6. นโยบายด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน
6.1 ให้งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการและแผนงาน สานักปลัด ถ่ายทอดประกาศนโยบาย/มาตรการ
เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง สังกัด เทศบาลตาบลจอมทอง
ทราบ
6.2 ให้งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการและแผนงาน สานักปลัด นาประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื่อ
พัฒนาหน่ว ยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ เผยแพร่ในเว็บไซต์เทศบาลตาบลจอมทอง และติดประกาศ ณ สานักงาน
เทศบาลตาบลจอมทอง
ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(นายอุดม คาวัน)
นายกเทศมนตรีตาบลจอมทอง

