
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลจอมทอง 

เรื่อง นโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มคีุณธรรมและความโปร่งใส 

ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

----------- 

ตามทีค่ณะรัฐมนตรีได้มมีตเิมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ใหห้น่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) ซึ่งในแบบประเมินก าหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงานก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานหรือ

โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านความโปร่งใส 2. ด้านความพร้อมรับผิด 

3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 5. ด้านคุณธรรมการ

ท างานในหน่วยงาน และ 6. ด้านการสื่อสารภายในหนว่ยงาน นั้น 

ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลจอมทอง 

เป็นไปด้วยความมีคุณธรรม โปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิ นงานของ

หนว่ยงานภาครัฐ นายกเทศมนตรีต าบลจอมทอง จงึก าหนดนโยบาย ไว้ดังนี้  

 

1.  นโยบายด้านความโปร่งใส 

  1.1 เปิดโอกาสใหผู้ม้ีสว่นได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก โดยให้ระบุ

รายละเอียดของผู้มสี่วนได้เสียที่เข้ามามีสว่นร่วมในการด าเนินการในแตล่ะขั้นตอนด้วย ดังนี้ 

   1.1.1 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ 

   1.1.2 จัดท าแผนงาน/โครงการ 

   1.1.3 ด าเนนิการโครงการ 

  1.2 ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจา้งดว้ยความโปร่งใส ดังนี้ 

   1.2.1 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วันท าการหลังจาก

วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

   1.2.2 เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนสามารถ

ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับการ

คัดเลือก 

   1.2.3 ก าหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดซื้อจัดจ้าง และผูเ้สนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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  1.3 ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบ

ผา่นเว็บไซต์และสื่ออื่น ๆ ดังนี้ 

   1.3.1 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่

กฎหมายก าหนด 

   1.3.2 ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ

โครงการ 

   1.3.3 ประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ 

   1.3.4 ประกาศเผยแพร่รายชื่อผูท้ี่มคีุณสมบัติเบื้องต้นในการซือ้หรอืจา้งแต่ละโครงการ 

   1.3.5 ประกาศเผยแพรผ่ลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พรอ้มระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและ

ละเหตุผลที่ใชใ้นการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

  1.4 วิเคราะหผ์ลการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 

   1.4.1 ให้มกีารวิเคราะหผ์ลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

   1.4.2 น าผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาใช้ในการ

ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

  1.5 มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงขอ้มูลของหนว่ยงาน ดังนี้ 

   1.5.1 มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน 

   1.5.2 มีขอ้มูลอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรอืสื่ออื่น ๆ 

   1.5.3 มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือ

ระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจา้หนา้ที่ของหนว่ยงานใหบ้ริการข้อมูลตลอดเวลาท าการ 

   1.5.4 มีการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนนิงานของหน่วยงานทางสื่อต่าง ๆ  

  1.6 มีการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การใหบ้ริการของหน่วยงานดังนี้ 

   1.6.1 มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 

   1.6.2 มีการก าหนดหน่วยงานหรอืเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องรอ้งเรียน 

   1.6.3 มีระบบการตอบสนอง หรือรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้

ร้องเรียนทราบ 

   1.6.4 มรีายงานสรุปผลการด าเนนิการเรื่องรอ้งเรียน พร้อมระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทาง

แก้ไข และเผยแพร่ใหส้าธารณชนทราบ ผา่นทางเว็บไซต์หรอืสื่ออื่น ๆ 

 

2. นโยบายด้านความพร้อมรับผิด 

  2.1 ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลจอมทอง จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

เต็มใจ เต็มความสามารถ มีความกระตอืรอืร้น มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

  2.2 ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลจอมทอง จะต้องให้ความส าคัญกับการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจ หนา้ที่ ความรับผดิชอบ มากกว่าเรื่องส่วนตัว 
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  2.3 ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง สังกัด เทศบาลต าบลจอมทอง จะต้องมีส่วนในความ

รับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผดิพลาดของตนเอง 

  2.4 ผู้บริหารของเทศบาลต าบลจอมทอง จะต้องแสดงเจตจ านงที่จะมุ่งน าหน่วยงานให้มีการด าเนินงาน

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อ

สังคมโดยรวม 

  2.5 ผู้บริหารของเทศบาลต าบลจอมทอง จะต้องสนับสนุนงบประมาณหรือการด าเนินการเพื่อให้เกิด

ความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริตมากขึ้นในหนว่ยงาน 

  2.6 ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลจอมทอง จะต้องเปิดโอกาสพร้อมรับฟัง

การวิพากษ์ หรอืติชม จากประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มสี่วนได้เสีย 

 

3. นโยบายด้านความปลอดจากการทุจรติในการปฏิบัติงาน 

  3.1 ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลจอมทอง จะต้องไม่เรียกรับเงินหรือ

ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการให้บริการหรอือ านวยความสะดวก 

  3.2 ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลจอมทอง จะต้องไม่ใช้อ านาจหน้าที่เพื่อ

เอือ้ประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 

  3.3 ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลจอมทอง จะต้องไม่มีส่วนได้เสียใน

สัญญา โครงการ หรอืสัมปทานใด ๆ ของหน่วยงาน 

  3.4 ผู้บริหารของเทศบาลต าบลจอมทอง ต้องไม่มีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์ หรือมีผลประโยชน์

ร่วมกับคู่สัญญา โครงการ หรอืสัมปทานใด ๆ  

  3.5 การด าเนินงาน/การอนุมัติต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลจอมทอง จะต้องไม่มีการแทรกแซงจากฝ่าย

การเมอืงหรอืผูม้ีอ านาจ เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

 

4. นโยบายด้านวัฒนธรรมคุณธรรมภายในองค์กร 

  4.1 ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง สังกัด เทศบาลต าบลจอมทอง จะต้องมีการถ่ายทอด

พฤติกรรมการท างานที่ดี มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ 

  4.2 ขา้ราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลจอมทอง เมื่อพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้น 

จะต้องไม่เพิกเฉยและพรอ้มที่จะด าเนนิการรอ้งเรียน แจ้งเบาะแส หรอืให้ข้อมูลแก่เจา้หนา้ที่ผู้รับผดิชอบ เพื่อให้เกิด

การตรวจสอบการทุจริตนัน้ 

  4.3 ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลจอมทอง จะต้องไม่ทนและยอมรับต่อ

การกระท าการทุจรติทุกรูปแบบ 

  4.4  ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลจอมทอง จะต้องไม่น าวัสดุ อุปกรณ์ 

และของใชร้าชการไปใช้สว่นตัว 
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  4.5 ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลจอมทอง จะต้องไม่กระท าการใด ๆ ที่

เป็นการเอื้อประโยชนต์่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

  4.6 ให้มีการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น

รูปธรรม และสามารถยับยั้งการทุจรติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  4.7 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการทุจริต จะต้องด าเนินงานอย่างอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง

จากผู้บริหารหรอืผูม้ีอ านาจ และสามารถยับยั้งหรอืป้องกันการทุจริตได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  4.8 ให้มกีารด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

   4.8.1 ให้มกีารวิเคราะหค์วามเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

   4.8.2 ให้มกีารจัดท าคูม่อืเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

   4.8.3 ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความรู้เรื่องการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหนา้ที่ 

   4.8.4 ใหม้ีการปรับปรุงขัน้ตอน/แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบ เพื่อป้องกันผลประโยชน์

ทับซ้อน 

  4.9 ให้มกีารด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในหน่วยงาน ดังนี้ 

   4.9.1 ให้มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อน ามาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

   4.9.2 ให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560  

  4.10 ให้มกีารรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน ดังนี้ 

   4.10.1 ให้มกีารรวมกลุ่มของเจ้าหนา้ที่ในหนว่ยงาน เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส 

   4.10.2 ให้มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มี

ความโปร่งใสยิ่งขึ้น 

 

5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 

  5.1 การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ การพิจารณาความดีความชอบ หรือการให้สิทธิ

ประโยชน์ตา่ง ๆ ต้องไม่ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ เส้นสาย หรอืผลประโยชนอ์ื่น ๆ แอบแฝง 

  5.2 สร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษาเจ้าหนา้ที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี 

  5.3 ให้มกีารคัดเลือกผู้เขา้รับการฝึกอบรม การสัมมนา การศกึษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา อย่างเป็น

ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 

  5.4 การใชจ้า่ยเงนิงบประมาณให้เป็นไปด้วยความจ าเป็น คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

  5.5 ให้มกีารมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สั่งงานในเรื่องสว่นตัว 

  5.6 ให้มกีารอธิบายรายละเอียดงาน ก าหนดเป้าหมาย ติดตาม ให้ค าแนะน า และร่วมแก้ปัญหาในงาน

ที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผูใ้ต้บังคับบัญชา 
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  5.7 ให้มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมอย่าง

สม่ าเสมอ 

  5.8 ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลจอมทอง ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ 

ขั้นตอน อย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้อง 

  5.9 ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลจอมทอง ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลัก

ความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 

  5.10 ให้มกีารปฏิบัติงานตามคู่มอื หรอืมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ดังนี้ 

   5.10.1 ให้มคีู่มอืหรอืมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ที่เป็นปัจจุบัน 

   5.10.2 ให้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ

หลัก โดยจะต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับผลผลิตและผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน มีการเปรียบเทียบขั้นตอน/

กระบวนการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ในคู่มือกับการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางใน

การพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

  5.11 ให้มกีารปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม ดังนี้ 

   5.11.1 ให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใช้ในการ

ด าเนนิการให้ผู้รับบริการหรอืผูม้ีสว่นได้เสียทราบอย่างชัดเจน 

   5.11.2 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตาม

ภารกิจหลัก 

 

6. นโยบายด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 

  6.1 ให้งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการและแผนงาน ส านักปลัด ถ่ายทอดประกาศนโยบาย/มาตรการ 

เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง สังกัด เทศบาลต าบลจอมทอง 

ทราบ 

  6.2 ให้งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการและแผนงาน ส านักปลัด น าประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื่อ

พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ เผยแพร่ในเว็บไซต์เทศบาลต าบลจอมทอง  และติดประกาศ ณ ส านักงาน

เทศบาลต าบลจอมทอง 
 

                    ประกาศ ณ วันที่  27 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 

                                                                

                                                              (นายอุดม  ค าวัน) 

                                          นายกเทศมนตรตี าบลจอมทอง 

 


