
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลก้อ 
เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส 

ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภารรัฐ 
................................. 

  ตามท่ี  คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessments: ITA) ซ่ึงในแบบประเมินกําหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงาน กําหนดนโยบาย 
แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านความโปร่งใส 2.ด้าน
ความพร้อมรับผิด 3.ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 5.
ด้านคุณธรรมการทํางานในหน่วยงานและ 6.ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
  ฉะนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในเทศบาลตําบลก้อ เป็นไปด้วยความมีคุณธรรม
โปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาล
ตําบลก้อ จึงกําหนดนโยบายไว้ดังนี้ 
1.นโยบายด้านความโปร่งใส 
 1.1.เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจหลัก 
โดยให้ระบุรายละเอียดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเข้ามาร่วมในการดําเนินการในแต่ละข้ันตอนด้วย ดังนี้ 
  1.1.1.แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแผนงาน/โครงการ 
  1.1.2.จัดทําแผนงาน/โครงการ 
  1.1.3.ดําเนินการโครงการ 
 1.2.ให้ดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยความโปร่งใส ดังนี้ 
  1.2.1.ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วันทําการ 
หลังจากวันท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
  1.2.2.เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง เพ่ือให้สาธารณะชนสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ซ้ือของ ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับ
คัดเลือก 
  1.2.3.กําหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวข้องระหว่างเจ้าหน้าท่ี ท่ีเก่ียวข้องกับการ
จัดซ้ือจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 1.3.ให้ดําเนินการเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชน
รับทราบผ่านเว็บไซต์และส่ืออ่ืนๆ ดังนี้ 
  1.3.1.ประกาศเผยแพร่การจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามท่ี
กฎหมายกําหนด 
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  1.3.2.ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละ
โครงการ 
  1.3.3.ประกาศเผยแพร่วิธีการคํานวณราคากลางแต่ละโครงการ 
  1.3.4.ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ท่ีมีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซ้ือหรือจ้างแต่ละโครงการ 
  1.3.5.ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
และเหตุผลท่ีใช้ในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

1.4.วิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ดังนี้ 
 1.4.1.ให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 1.4.2.นําผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มาใช้ในการปรับปรุงการ

จัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
1.5.มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี้ 
 1.5.1.มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีทําการของหน่วยงาน 
 1.5.2.มีข้อมูลอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่ออ่ืนๆ 
 1.5.3.มีระบบการให้ข้อมูลการดําเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์ หรือมี

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทําการ 
 1.5.4.มีการเผยแพร่ข้อมูลการดําเนินงานของหน่วยงานทางสื่อต่างๆ 
1.6.มีการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ดังนี้ 
 1.6.1.มีการกําหนดช่องทางการร้องเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
 1.6.2.มีการกําหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 1.6.3.มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้

ร้องเรียนทราบ 
 1.6.4.มีรายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ 
2.นโยบายด้านความพร้อมรับผิด 
 2.1.เจ้าหน้าท่ีเทศบาลตําบลก้อ จะต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถมีความ
กระตือรือร้น มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 2.2.เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลตําบลก้อ จะต้องให้ความสําคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าท่ี ความ
รับผิดชอบมากกว่าเรื่องส่วนตัว 
 2.3.เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลตําบลก้อ จะต้องมีส่วนในความรับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาดของตนเอง 
 2.4.ผู้บริหารของเทศบาลตําบลก้อ จะต้องแสดงเจตจํานงท่ีจะมุ่งนําหน่วยงานให้มีการดําเนินงานด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริต และพร้อมท่ีจะแสดงความรับผิดชอบ หากงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อ
สังคมโดยรวม 
 2.5.ผู้บริหารของเทศบาลตําบลก้อ จะต้องสนับสนุนงบประมาณหรือการดําเนินการเพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสและซ่ือสัตย์สุจริตมากข้ึนในหน่วยงาน 
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 2.6.เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลตําบลก้อ จะต้องเปิดโอกาสพร้อมรับฟังการวิพากษ์ หรือติชม จาก
ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3.นโยบายด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 3.1.เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลตําบลก้อ จะต้องไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดเพ่ือแลกกับการ
ให้บริการหรืออํานวยความสะดวก 
 3.2.เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลตําบลก้อ จะต้องไม่ใช้อํานาจหน้าท่ี เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองและพวก
พ้อง 
 3.3.เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลตําบลก้อ จะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา โครงการ หรือสัมปทานใดๆ 
ของหน่วยงาน 
 3.4.ผู้บริหารของเทศบาลตําบลก้อ ต้องไม่มีความเก่ียวข้องเชิงอุปถัมภ์ หรือมีผลประโยชน์ร่วมกับ
คู่สัญญา โครงการ หรือสัมปทานใดๆ 
 3.5.การดําเนินงาน/การอนุมัติต่างๆ ของเทศบาลตําบลก้อ จะต้องไม่มีการแทรกแซงจากฝ่าย
การเมืองหรือผู้มีอํานาจ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
4.นโยบายด้านวัฒนธรรมคุณธรรมภายในองค์กร 
 4.1.เจ้าหน้าท่ีเทศบาลตําบลก้อ จะต้องมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการทํางานท่ีดี มีคุณธรรม และ
ซ่ือสัตย์สุจริต ให้แก่กันอยู่เสมอ 
 4.2.เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลตําบลก้อ เม่ือพบเห็นการทุจริตท่ีเกิดข้ึน จะต้องไม่เพิกเฉยและพร้อมท่ีจะ
ดําเนิ นการร้องเรียน  แจ้ งเบาะแส หรือให้ ข้อมูลแก่กองวิชาการและแผนงาน หรือทางเว็บ ไซ ต์ 
www.tambonkor.go.th เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบการทุจริตนั้น 
 4.3.เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลตําบลก้อ จะต้องไม่ทนหรือยอมรับต่อการกระทําการทุจริตทุกรูปแบบ 
 4.4.เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลตําบลก้อ จะต้องไม่นําวัสดุ อุปกรณ์ และของใช้ในราชการไปใช้ส่วนตัว 
 4.5.เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลตําบลก้อ จะต้องไม่กระทําการใดๆ ท่ีเป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ง 
 4.6.ให้มีการจัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม และสามารถยับยั้งการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.7.หน่วยตรวจสอบภายใน จะต้องดําเนินงานอย่างมีอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้บริหารหรือผู้มี
อํานาจ และสามารถยับยั้งหรือป้องกันทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.8.ให้มีการดําเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
  4.8.1.ให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4.8.2.ให้มีการจัดทําคู่มือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4.8.3.ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ี 
  4.8.4.ให้มีการปรับปรุงข้ันตอน/แนวทางการปฏิบั ติงาน หรือระเบียบ เพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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 4.9.ให้มีการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ดังนี้ 
  4.9.1.ให้มีการวิเคราะห์ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพ่ือนํามาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
  4.9.2.ให้มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปี
งบประมาณพ.ศ.2560 
 4.10.ให้มีการรวมกลุ่มเพ่ือตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน ดังนี้ 
  4.10.1.ให้มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน เพ่ือการบริหารงานท่ีโปร่งใส 
  4.10.2.ให้มีกิจกรรมท่ีแสดงถึงความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้
มีความโปร่งใสยิ่งข้ึน 
5.ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน 
 5.1.การคัดเลือก บรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย เลื่อนระดับ การพิจารณาความดีความชอบ หรือการให้สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ต้องไม่ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ เส้นสาย หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ แอบแฝง 
 5.2.สร้างแรงจูงใจ เพ่ือรักษาเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี 
 5.3.ให้มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา อย่าง
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
 5.4.การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปด้วยความจําเป็น คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 5.5.ให้มีการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สั่งงานในเรื่องส่วนตัว 
 5.6.ให้มีการอธิบายรายละเอียดของงาน กําหนดเป้าหมาย ติดตาม ให้คําแนะนํา และร่วมแก้ปัญหา
ในงานท่ีได้รับมอบหมายร่วมกับผู้บังคับบัญชา 
 5.7.ให้มีการจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมอย่าง
สมํ่าเสมอ 
 5.8.เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลตําบลก้อ ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้ันตอน อย่างเคร่งครัด เป็น
มาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้องอยู่เสมอ 
 5.9.เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลตําบลก้อ ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม เท่าเทียมไม่เลือก
ปฏิบัติ 

5.10.ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติตามภารกิจหลัก ดังนี้ 
 5.10.1.ให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ท่ีเป็นปัจจุบัน 
 5.10.2.ให้จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
โดยต้องมีสาระสําคัญเก่ียวกับผลผลิตและผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานมีการเปรียบเทียบข้ันตอน/กระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว้ในคู่มือกับการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการ
พัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

5.11.ให้มีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม ดังนี้ 
  5.11.1.ให้มีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และระยะเวลาท่ีใช้ในการ
ดําเนินการให้ผู้รับริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
  5.11.2.จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี
ตามภารกิจหลัก 
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6.นโยบายด้านการส่ือภายในหน่วยงาน 
 6.1.ให้เทศบาลตําบลก้อ ถ่ายทอดประกาศนโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัดได้รับทราบ 
 6.2.ให้เทศบาลตําบลก้อ นําประกาศนโยบาย/คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.tambonkor.go.th ของเทศบาลตําบลก้อ 
 6.3.ให้เทศบาลตําบลก้อ นําประกาศนโยบาย/คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบโดยท่ัวกัน 
 6.4.ให้จังหวัดลําพูน นําประกาศนโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความ
โปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ 
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสํานักงานจังหวัดทุกจังหวัด 
 6.5.ให้ผู้บริหาร ผู้อํานวยการ สํานัก แสดงเจตจํานงต่อเจ้าหน้าท่ีภายในเทศบาลตําบลก้อ ในคราว
ประชุมภายในหรือการประชุมประจําเดือนในการท่ีจะบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม       
มีธรรมาธิบาลมีความโปร่งใส 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2560 
 
 

(นายชุมพร  มะโน) 
นายกเทศมนตรีตําบลก้อ 

 
 


