
 

 
 
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลครึ่ง 
เรื่อง  นโยบาย/มาตรการเพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส 

ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 …………………………………………………………… 

ตามที่ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity  and  Transparency  
Assessment : ITA ) ซึ่งในแบบประเมินก าหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงาน ก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานหรือ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านความโปร่งใส  2. ด้านความพร้อมรับผิดชอบ  
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  4. ด้านวัฒนธรรมในองค์กร  5. ด้านคุณธรรมการท างานใน
หน่วยงาน และ 6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 

ฉะนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส านักงานเทศบาลต าบลครึ่ง เป็นไปด้วยความมีคุณธรรม 
โปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นายกเทศมนตรี
ต าบลครึ่ง จึงก าหนดนโยบาย ไว้ดังนี้ 

1. นโยบายด้านความโปร่งใส 
 1.1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก โดยให้ระบุ
รายละเอียดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วมในแต่ละขั้นตอนด้วย ดังนี้ 
  1.1.1 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ 
  1.1.2 จัดท าแผนงาน/โครงการ 
  1.1.3 ด าเนินโครงการ 
 1.2 ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส ดังนี้ 
  1.2.1 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วันท าการ หลังจาก
วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
  1.2.2 เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สาธารณชนสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับคัดเลือก 
  1.2.3 ก าหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง และผู้เสนองาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 1.3 ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบผ่าน
ทางเว็ปไซต์และสื่ออ่ืนๆ ดังนี้ 
  1.3.1 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่
กฎหมายก าหนด 
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  1.3.2 ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก / ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
โครงการ 
  1.3.3 ประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ 
  1.3.4 ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ 
  1.3.5 ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและ
เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 1.4 มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี้ 
  1.4.1 มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน 
  1.4.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานทางสื่อต่างๆ 
 1.5 มีการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/กระบวนการจัดการของหน่วยงาน ดังนี้ 
  1.5.1 มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
  1.5.2 มีการก าหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
  1.5.3 มีระบบการตอบสนอง หรือรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
ทราบ 
  1.5.4 มีรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
แก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ ผ่านเว็ปไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ 

2. นโยบายด้านความพร้อมรับผิด 
 2.1 เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลครึ่ง จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ มีความ
กระตือรือร้น มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 2.2 เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลครึ่ง จะต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ มากกว่าเรื่องส่วนตัว 
 2.3 เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลครึ่ง จะต้องมีส่วนในความรับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของตนเอง 
 2.4 ผู้บริหารของเทศบาลต าบลครึ่ง จะต้องแสดงเจตจ านงที่จะมุ่งน าหน่วยงานให้มีการด าเนินงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคม
โดยรวม 
 2.5 ผู้บริหารของส านักงานเทศบาลต าบลครึ่ง จะต้องสนับสนุนงบประมาณหรือการด าเนินการเพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริตมากข้ึนในหน่วยงาน 
 2.6 เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลครึ่ง จะต้องเปิดโอกาสพร้อมรับฟังการวิพากษ์ หรือติชมจากประชาชน / 
ผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. นโยบายด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 3.1 เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลครึ่ง จะต้องไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนเพ่ือแลกกับการบริการหรือ
อ านวยความสะดวก 
 3.2 เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลครึ่ง จะต้องไม่ใช้อ านาจหน้าที่ เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 
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 3.3 เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลครึ่ง จะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา โครงการ หรือสัมปทานใดๆ ของ
หน่วยงาน 
 3.4 ผู้บริหารของเทศบาลต าบลครึ่ง ต้องไม่มีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์ หรือมีผลประโยชน์ร่วมกับคู่สัญญา 
โครงการ หรือสัมปทานใดๆ 
 3.5 การด าเนินงาน / การอนุมัติต่างๆ ของเทศบาลต าบลครึ่ง จะต้องไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง
หรือผู้มีอ านาจ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

4. นโยบายด้านวัฒนธรรมคุณธรรมภายในองค์กร 
 4.1 เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลครึ่ง จะต้องมีการถ่ายทอดพฤติกรรมหารท างานที่ดี มีคุณธรรมและซื่อสัตย์
สุจริต ให้แก่กันอยู่เสมอ 
 4.2 เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลครึ่ง เมื่อพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้น จะต้องไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะ
ด าเนินการร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลแก่กลุ่มตรวจสอบภายใน หรือกลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม เพ่ือให้เกิดการ
ตรวจสอบการทุจริตนั้น 
 4.3 เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลครึ่ง จะต้องไม่ทนและยอมรับต่อการกระท าการทุจริตทุกรูปแบบ 
 4.4 เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลครึ่ง จะต้องไม่น าวัสดุ อุปกรณ์ และของใช้ในราชการไปใช้ส่วนตัว 
 4.5 เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลครึ่ง จะต้องไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง 
 4.6 ให้มีการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
และสามารถยับยั้งการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.7 หน่วยตรวจสอบภายใน จะต้องด าเนินงานอย่างมีอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ 
และสามารถยับยั้งหรือป้องกันการทจุริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
 5.1 การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ การพิจารณาความดีความชอบ หรือการให้สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ต้องไม่ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ เส้นสาย หรือผลประโยชน์อื่นๆ แอบแฝง 
 5.2 สร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษาเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดี 
 5.3 ให้มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา อย่างเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
 5.4 การใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปด้วยความจ าเป็น คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 5.5 ให้มีการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สั่งงานในเรื่องส่วนตัว 
 5.6 ให้มีการอธิบายรายละเอียดของงาน ก าหนดเป้าหมาย ติดตาม ให้ค าแนะนะ และร่วมแก้ปัญหาในงาน
ที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
 5.7 ให้มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมอย่างสม่ าเสมอ 
 5.8 เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลครึ่ง ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอน อย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน 
และยึดหลักความถูกต้องอยู่เสมอ 
 5.9 เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลครึ่ง ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม เท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ 
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6. นโยบายด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
 6.1 ถ่ายทอดประกาศนโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด
ได้รับทราบ 
 6.2 น าประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ เผยแพร่ในเว็ปไซต์ของส านักงาน
เทศบาลต าบลครึ่ง 
 6.3 ให้ผู้บริหารของเทศบาลต าบลครึ่ง แสดงเจตจ านงต่อเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลครึ่ง ในคราวประชุม
ภายในประจ าเดือน ในการที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มกราคม  พ.ศ. ๒560 
 
 
 

     (  นายด ารงศักดิ์   ไชยสาร  ) 
               นายกเทศมนตรีต าบลครึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


