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ประกาศเทศบาลตําบลท่าผา 

เรื่อง การแสดงเจตจํานงสุจริต  เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ 

-------------------------------------- 

 

 ตามที่จังหวัดลําปางได้ลงนามสัตยาบันร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสร้าง “จังหวัดใส

สะอาด อําเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใสสะอาด”โดยกลไกประชารัฐ  จังหวัดลําปาง 

ตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและป้องกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ นั้น 

 

 ในการนี้  เทศบาลตําบลท่าผาขอประกาศแสดงเจตจํานงที่จะบริหารงานด้วยความ

ซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตาม

ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจํานงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอก

หน่วยงาน เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลท่าผา 

อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน โดยมีรายละเอียดการกําหนดนโยบาย 

มาตรการและแผนงานเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

    ประกาศ  ณ  วันที ่ 20  กมุภาพันธ์  พ.ศ. 2560 

 

 

 

                                                        (นายสมยศ    สาปคํา) 

                                                     นายกเทศมนตรีตําบลท่าผา 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดการกําหนดนโยบาย  มาตรการ และแผนงานเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการ 

ตามประกาศเทศบาลตําบลท่าผา เรื่อง การแสดงเจตจาํนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลท่าผา 

ลงวันที ่ 20  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2560 

---------------------------------------------------- 

 

 ๑. ด้านความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของ

หน่วยงานที่มีความโปร่งใส การมีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี หรือหลักธรรมาภิบาล ด้วย

ความเป็นธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ ดังนี้  

  ๑.๑ นโยบายการให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน : การให้ประชาชน

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ชัดเจน 

ถูกต้อง และครบถ้วน 

  ๑.๒ นโยบายการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง : มุ่งเน้นการดําเนินการ

จัดซ้ือจัดจ้างด้วยความโปร่งใสในทุกข้ันตอนตามที่กฎหมายกําหนด โดยยึดความถูกต้อง เป็นไปตาม

กฎหมาย/ระเบียบ คุ้มค่า ตรวจสอบได้และซ่ือสัตย์สุจริต 

  ๑.๓ นโยบายการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ดําเนินงาน : ปรับบทบาทภารกิจโดยมุ่งเน้นการกํากับดูแลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  ๑.๔ นโยบายการดําเนินการ/การจัดการกับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ : 

มุ่งเน้นการบริหารจัดการเรื่องร้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การให้บริการ ด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว 

โดยยึดหลักความถูกต้องและความเป็นมืออาชีพของบุคลากร  

 

 2. ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจ

ของเจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบ ตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยคํานึงถึงความสําเร็จของงาน มีความ

พร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมุ่ง

ผลสําเร็จของงาน ดังนี้  

  ๒.๑ นโยบายความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกขั้นตอนที่

ต้องมีความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด : มุ่งมั่นให้การปฏิบัติงาน/

การบริหารงานทุกข้ันตอนตามหลักนิติธรรม และหลักภาระรับผิดชอบ โดยยึดความถูกต้องตาม

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆอย่างครบถ้วนและเคร่งครัด  

  ๒.2 นโยบายที่แสดงถึงทิศทาง เจตจํานงของผู้บริหารในการบริหารงานอย่าง

ซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดชอบเม่ือเกิดความผิดพลาด : มุ่งมั่นในการแสดงถึงทิศทาง

เจตจํานงในการบริหารงานโดยมีวิสัยทัศน์ยึดหลักซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใสและพร้อมรับผิด 



 ๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free) หมายถึง  

พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการดําเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการใน

ระหว่างการส่งมอบบริการหรือข้ันตอนการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษ

หรือจูงใจเพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์ส่วนตนกลุ่ม หรือพวกพ้อง  หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี

พฤติกรรมเหล่าน้ีมากและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอน

การให้บริการด้วยความเป็นธรรมแล้ว ก็จะส่งผลให้หน่วยงานมีความปลอดจากการทุจริตในการ

ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  ๓.๑ นโยบายเก่ียวกับการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีพฤติกรรมท่ีเข้า

ข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ : มุ่งมั่นป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ เรียกรับเงิน ส่ิงของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จาก

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือการใช้ตําแหน่งหน้าท่ีของตนเองอย่างไม่เป็นธรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง 

พวกพ้องของตนหรือผู้อ่ืนผู้ใด  

  ๓.๒ นโยบายเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย : ยึดมั่นในการ

บริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบายด้วยความถูกต้อง โปร่งใส มีส่วนร่วม 

พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

 ๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร(Integrity Culture) หมายถึง หน่วยงานภาครับ

มีการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม 

จรรยาวิชาชีพ และระบบการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้  

  ๔.๑ นโยบายในการสร้างวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้ : สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้เจ้าหน้าที่

ไม่ทนต่อการทุจริตจนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้ตามหลักนิติธรรม ภาระ

รับผิดชอบโดยยึดหลักความถูกต้อง และความซ่ือสัตย์ 

  ๔.2 นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ได้แก่ การ

จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน 

: การมุ่งมั่นให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรโดยยึด

หลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทํา

ให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานเห็นความสําคัญเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็น

วัฒนธรรมในการรวมต่อต้านการทุจริตได้ 

 

 

 

 

 



 ๕. ด้านคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน(Work Integrity) หมายถึง ระบบการ

บริหารงานของหน่วยงานท่ีมีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน 

มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม มีระบบการบริหารงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องของการบริหารบุคคล

(Personnal Management) ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหา การพัฒนาและการ

รักษา ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงบประมาณ(Budget Exeution) ยึดหลักความคุ้มค่า หมายถึง 

หน่วยงานมีการใช้งบประมาณเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้

จ่ายงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน(Fairness in Work Assignment)ยึดหลักการ

คํานึงถึงความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้  

  ๕.๑ นโยบายเก่ียวกับการกําหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ

หลักที่ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน การปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน มี

ระบบการป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ : ใช้มาตรการเข้มงวด

กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้องและความเสมอภาค 

ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 

  ๕.2 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน : ให้

ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความเชี่ยวชาญ และทํางานอย่างมืออาชีพ 

  5.3 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ : ให้ความสําคัญกับการบริหาร

งบประมาณอย่างเป็นระบบ ตามหลักความโปร่งใส หลักนิติธรรม และประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล โดย

ยึดหลักความคุ้มค่าและตรวจสอบได้ 

  ๕.4 นโยบายการมอบหมายงานที่ความเป็นธรรมเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ : 

การมีคุณธรรมในการส่ังงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  

  ๕.5 การให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออํานวยและส่งเสริมการ

ปฏิบัติงาน : ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อการปฏิบัติงาน 

 

 ๖. ด้านการส่ือสารภายในหน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานต้องจัดทําข้อมูล วิธีการ การ

ส่ือสาร เพ่ือถ่ายทอดเกี่ยวกับโยบายทั้ง ๕ ด้านให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพ่ือให้เกิดความ

ตระหนักและให้ความสําคัญถึงการปฏิบัติที่มีคุณธรรมความโปร่งใส : ให้ความสําคัญกับเนื้อหา 

ช่องทาง วิธีการ และความถ่ีในการส่ือสาร เพ่ือถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้าน ตามหลัก

ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ รับรู้ เข้าใจและนําไปปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส 

 
......................................... 

 
 
 
 
 



นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

และมาตรการ แผนงาน โครงการ / กิจกรรม 

 

 นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน หมายถึง การบริหารของ

หน่วยงานที่ผู้บริหารจะต้องมีจิตสํานึกในการบริหารอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาลและมุ่งนํา

หน่วยงานให้ดําเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต โดยแสดงเจตนารมณ์ที่

แน่วแน่ว่าจะบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และให้ความสําคัญกับการบริหารงานอย่างมี

คุณธรรมและพร้อมที่จะรับผิดชอบ หากเกิดความไม่เป็นธรรมหรือการทุจริตข้ึนในหน่วยงาน เพ่ือให้

เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานและสาธารณชน เกิดความเช่ือมั่นในการดําเนินงานที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยผู้บริหารจะต้องวางนโยบาย

ด้านความโปร่งใส  ด้านความพร้อมรับผิด  ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทํางานในหน่วยงานและด้านการส่ือสารภายในหน่วยงาน 

รวมทั้งกําหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการหรือโครงการกิจกรรม เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบายขององค์กร ดังน้ี 

 

  ๑. ด้านความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของ

หน่วยงานที่มีความโปร่งใส การมีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี หรือหลักธรรมาภิบาล ด้วย

ความเป็นธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ ดังนี้  

   ๑.๑ นโยบายการให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน : การให้ประชาชน

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ชัดเจน 

ถูกต้อง และครบถ้วน 

    มาตรการ/แนวทาง 

1) จัดให้มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน 

2) จัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

3) จัดให้มีการแสดงข้อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบัน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือส่ืออื่น ๆ 

4) จัดให้มีระบบการให้ข้อมูลการดําเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลข
โทรศัพท์ หรือ ระบบตอบรับอัตโนมัติ หรือ มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทํา

การของหน่วยงาน 

    โครงการ/กิจกรรม 

     1) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของส่วนราชการ พ.ศ.2540 

 

 
/1.2 นโยบาย... 



   ๑.๒ นโยบายการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง : มุ่งเน้นการดําเนินการ

จัดซ้ือจัดจ้างด้วยความโปร่งใสในทุกข้ันตอนตามที่กฎหมายกําหนด โดยยึดความถูกต้อง เป็นไปตาม

กฎหมาย/ระเบียบ คุ้มค่า ตรวจสอบได้และซ่ือสัตย์สุจริต 

    มาตรการ/แนวทาง 

     1) จัดให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 

2559 ประกอบด้วย รายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง การวิเคราะห์ความเส่ียง การวิเคราะห์ปัญหา

อุปสรรค/ข้อจํากัด การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ข้อเสนอแนะหรือแนว

ทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างที่มีรายละเอียด

ร้อยละของจํานวนโครงการ ตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างที่ได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างแล้วเสร็จ และร้อย

ละของจํานวนงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ 

     2) จัดให้มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ ตามประกาศ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 โดยการนํา

ผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซ้ือ

จัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

     3) จัดให้มีฐานข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย ช่ือ

โครงการ งบประมาณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซองและผู้ได้รับการคัดเลือก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

     4) จัดให้มีฐานข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการประกอบด้วยการ

ประกาศเผยแพร่การจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามท่ีกฎหมาย

กําหนดการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสิน ผลการคัดเลือก การจัดซ้ือ จัดจ้าง

แต่ละโครงการ การประกาศเผยแพร่วิธีการคํานวณราคากลางแต่ละโครงการ การประกาศเผยแพร่

รายช่ือผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซ้ือหรือจ้างแต่ละโครงการ และการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

แต่ละโครงการพร้อมระบุวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

     5) จัดให้มีช่องทางท่ีเหมาะสมกับประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ฐานข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง และข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

     6) จัดให้มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ฐานข้อมูลการจัดซ้ือ

จัดจ้างและข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อสาธารณชนทราบ 

     7) จัดให้มีบัญชีรายชื่อที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง

กับผู้เสนองานในแต่ละปีงบประมาณเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 

 
/โครงการ... 



    โครงการ/กิจกรรม 

1) วิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ประกอบด้วย รายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง การวิเคราะห์ความเส่ียง การวิเคราะห์ปัญหา

อุปสรรค/ข้อจํากัด การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ข้อเสนอแนะหรือแนว

ทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างที่มีรายละเอียด

ร้อยละของจํานวนโครงการ ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างแล้วเสร็จตามวิธีการ

และร้อยละของจํานวนงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ 

2) จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

และเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ประชาชนทราบ 

3) จัดทําฐานข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย ช่ือ

โครงการ งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง ผู้ยื่นซองและผู้ได้รับการคัดเลือก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

และเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ประชาชนทราบ 

4) จัดทําข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 และเผยแพร่ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ประชาชนทราบ 

5) จัดทําบัญชีรายขื่อที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ

ผู้เสนองาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

   ๑.๓ นโยบายการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ดําเนินงาน : ปรับบทบาทภารกิจโดยมุ่งเน้นการกํากับดูแลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

    มาตรการ/แนวทาง 

     1) จัดให้มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดทําแผนงาน ร่วมดําเนินการ และร่วมติดตามตรวจสอบการ

ดําเนินงานของหน่วยงาน 

    โครงการ/กิจกรรม 

1) จัดทําแผนการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

   ๑.๔ นโยบายการดําเนินการ/การจัดการกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ 

: มุ่งเน้นการบริหารจัดการเรื่องร้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การให้บริการ ด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว 

โดยยึดหลักความถูกต้องและความเป็นมืออาชีพของบุคลากร   

    มาตรการ/แนวทาง 

1) จัดให้มีการกําหนดช่องทางการร้องเรียนและข้ันตอน/กระบวนการ

จัดการเรื่องร้องเรียน 

2) จัดให้มีการกําหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รบผิดชอบเรื่องร้องเรียน 

 
/3) จัดให้มี... 



3) จัดให้มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

4) จัดให้มีรายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียนพร้อมระบุปัญหา 

อุปสรรค และแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่อ 

5) จัดให้มีรายงานสรุปผลให้แยกเป็น 2 กรณี คือ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ

การจัดซื้อจัดจ้าง และ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานของหน่วยงาน 

    โครงการ/กิจกรรม 

1) การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

 

  2. ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability) หมายถึง การปฏิบัติราชการตาม

ภารกิจของเจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบ ตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยคํานึงถึงความสําเร็จของงาน มี

ความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ี และพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

โดยมุ่งผลสําเร็จของงาน ดังนี้  

   ๒.๑ นโยบายความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกขั้นตอน

ที่ต้องมีความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด : มุ่งมั่นให้การปฏิบัติงาน/

การบริหารงานทุกข้ันตอนตามหลักนิติธรรม และหลักภาระรับผิดชอบ โดยยึดความถูกต้องตาม

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆอย่างครบถ้วนและเคร่งครัด  

    มาตรการ/แนวทาง 

1) จัดให้มีกรอบในการบริหารงานภาครัฐตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

2) จัดให้มีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลา
ที่ใช้ในการดําเนินการให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 

3) จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก 

    โครงการ/กิจกรรม 

1) ดําเนินการปรับทัศนคติของบุคลากรในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการ
ทํางานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด 

2) จัดทําระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก 

3) คัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ดีเด่น 

4) แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ

ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 
/5) จัดตั้งศูนย์... 



5) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและแต่งตั้งคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจําหน่วยงาน 

6) มีคําส่ังมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

7) จัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

   ๒.2 นโยบายที่แสดงถึงทิศทาง เจตจํานงของผู้บริหารในการบริหารงาน

อย่างซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด : มุ่งมั่นในการแสดงถึงทิศทาง

เจตจํานงในการบริหารงานโดยมีวิสัยทัศน์ยึดหลักซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใสและพร้อมรับผิด  

    มาตรการ/แนวทาง 

1) จัดให้มีการแสดงเจตจํานงว่าจะบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตต่อ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและต่อสาธารณชน 

2) กําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือ

พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในแต่ละด้าน คือ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด 

ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการ

ทํางานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 

    โครงการ/กิจกรรม 

1) จัดทํานโยบายและสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของเทศบาล 

2) แสดงเจตจํานงว่าจะบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตต่อเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานและต่อสาธารณชนผ่านสื่อที่เหมาะสม 

 

  ๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิ บัติงาน  (Corruption-Free) 

หมายถึง  พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการดําเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตาม

กระบวนการในระหว่างการส่งมอบบริการหรือข้ันตอนการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอ

เงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจเพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์ส่วนตนกลุ่ม หรือพวกพ้อง  หากเจ้าหน้าที่ของ

หน่วยงานมีพฤติกรรมเหล่าน้ีมากและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐาน

หรือข้ันตอนการให้บริการด้วยความเป็นธรรมแล้ว ก็จะส่งผลให้หน่วยงานมีความปลอดจากการทุจริต

ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

   ๓.๑ นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีพฤติกรรมที่

เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ : มุ่งมั่นป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ เรียกรับเงิน ส่ิงของ หรือผลประโยชน์ใดๆ 

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือการใช้ตําแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็นธรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่

ตนเอง พวกพ้องของตนหรือผู้อ่ืนผู้ใด  

 

 
/มาตรการ... 



    มาตรการ/แนวทาง 

1) การรับของขวัญให้ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

ให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2541 เมื่อพบว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม

ระเบียบการให้หรือรับของขวัญ จะดําเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด  

2) เมื่อพบว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีใช้ตําแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือ

ประโยชน์จะดําเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด 

    โครงการ/กิจกรรม 

1) ให้ความรู้การปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้
หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2541 

2) ให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

   ๓.๒ นโยบายเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย : ยึดมั่นในการ

บริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบายด้วยความถูกต้อง โปร่งใส มีส่วนร่วม 

พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

    มาตรการ/แนวทาง 

1) การของบประมาณต้องเป็นไปตามภารกิจของเทศบาลและคํานึงถึง

ประโยชน์ของประชาชนผู้รับบริการ 

    โครงการ/กิจกรรม 

1) มีการนําผลการประชุมของสภาเทศบาล มาประกอบการจัดทําคําของบประมาณ 

 

  ๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร(Integrity Culture) หมายถึง หน่วยงาน

ภาครับมีการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวล

จริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และระบบการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้  

   ๔.๑ นโยบายในการสร้างวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีไม่ทนต่อการ

ทุจริตจนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้ : สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้

เจ้าหน้าที่ไม่ทนต่อการทุจริตจนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้ตามหลักนิติธรรม 

ภาระรับผิดชอบโดยยึดหลักความถูกต้อง และความซื่อสัตย์ 

    มาตรการ/แนวทาง 

     1) เมื่อรู้หรือพบเห็นการกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ต้องรายงานการกระทํานั้นผู้บังคับบัญชาทันที 

    โครงการ/กิจกรรม 

     1) มีการรวมกลุ่มเพ่ือการบริหารงานท่ีโปร่งใสและมีสายด่วนแจ้ง

นายกเทศมนตรี และผู้บังคับบัญชา 

 
/4.2 นโยบาย... 



   ๔.2 นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ได้แก่ การ

จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน 

: การมุ่งมั่นให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรโดยยึด

หลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทํา

ให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานเห็นความสําคัญเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็น

วัฒนธรรมในการรวมต่อต้านการทุจริตได้ 

    มาตรการ/แนวทาง 

1) ให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ กํากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามผลการดําเนินงาน 

2) เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบถ่วงดุลการบริหารงาน 

    โครงการ/กิจกรรม 

1) กําหนดให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบรายงานผลการดําเนินงาน 

2) พนักงานเจ้าหน้าที่มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เสนอข้อคิดเห็นเพ่ือนําไปสู่
การปฏิบัติที่ถูกต้อง 

 

  ๕. ด้านคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน(Work Integrity) หมายถึง ระบบการ

บริหารงานของหน่วยงานท่ีมีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน 

มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม มีระบบการบริหารงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องของการบริหารบุคคล

(Personnal Management) ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหา การพัฒนาและการ

รักษา ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงบประมาณ(Budget Exeution) ยึดหลักความคุ้มค่า หมายถึง 

หน่วยงานมีการใช้งบประมาณเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้

จ่ายงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน(Fairness in Work Assignment)ยึดหลักการ

คํานึงถึงความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้  

   ๕.๑ นโยบายเก่ียวกับการกําหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจหลักที่ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน การปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่า

เทียมกัน มีระบบการป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ : ใช้

มาตรการเข้มงวดกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้องและ

ความเสมอภาค ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 

    มาตรการ/แนวทาง 

1) จัดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

2) จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

/โครงการ... 



    โครงการ/กิจกรรม 

     1) จัดทําคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานในกระบวนงานหลักทุก

กระบวนงานโดยบุคลากรสามารถสืบค้นมาใช้ประกอบการตัดสินใจ และวางระบบรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

   ๕.2 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน : ให้

ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความเชี่ยวชาญ และทํางานอย่างมืออาชีพ  

    มาตรการ/แนวทาง 

     1) บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล 

    โครงการ/กิจกรรม 

1) ดําเนินการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย อย่างมีความ

ยุติธรรมและโปร่งใสเป็นไปตามกฎ ระเบียบ 

2) พัฒนาคุณภาพบุคลากรโดยการจัดฝึกอบรมบุคลากรให้มีความเป็นมือ

อาชีพใช้ความสามารถอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม 

   5.3 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ : ให้ความสําคัญกับการ

บริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ ตามหลักความโปร่งใส หลักนิติธรรม และประสิทธิภาพ/

ประสิทธิผล โดยยึดหลักความคุ้มค่าและตรวจสอบได้ 

    มาตรการ/แนวทาง 

1) บริหารงบประมาณโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

    โครงการ/กิจกรรม 

1) การบริหารงบประมาณตามแผนการปฏิบัติการ เน้นโปร่งใสตรวจสอบได้ 

ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และมุ่งเน้นผลงาน 

   ๕.4 นโยบายการมอบหมายงานท่ีความเป็นธรรมเท่าเทียมและไม่เลือก

ปฏิบัติ : การมีคุณธรรมในการส่ังงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  

    มาตรการ/แนวทาง 

1) การมอบหมายงานให้เจ้าหน้าท่ีจะต้องคํานึงขอบเขตอํานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเท่าเทียม มีการส่ือสาร

และเอาใจใส่ ติดตามในการมอบหมายงานได้มอบหมายไป ตลอดจนรับผิดชอบในผลของงานท่ีได้มอบหมายไปด้วย  

    โครงการ/กิจกรรม 

     1) ให้ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการพึงปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 

 

 

 
/5.5 การให้... 



   ๕.5 การให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยและส่งเสริมการ

ปฏิบัติงาน : ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อการปฏิบัติงาน 

    มาตรการ/แนวทาง 

1) การจัดสภาพแวดล้อมการทํางานตามความต้องการของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม จําเป็น ที่เอ้ืออํานวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน 

    โครงการ/กิจกรรม 

1) การจัดซ้ือเครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับ IT ให้เหมาะสมกับหน้าที่การ

ปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน การจัดสวัสดิการตามความต้องการเจ้าหน้าที่นอกเหนือจากกฎ ระเบียบ

กําหนด จัดโครงการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 

 

  ๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานต้องจัดทําข้อมูล วิธีการ 

การส่ือสาร เพ่ือถ่ายทอดเกี่ยวกับโยบายทั้ง ๕ ด้านให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพ่ือให้เกิดความ

ตระหนักและให้ความสําคัญถึงการปฏิบัติที่มีคุณธรรมความโปร่งใส : ให้ความสําคัญกับเนื้อหา 

ช่องทาง วิธีการ และความถ่ีในการส่ือสาร เพ่ือถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้าน ตามหลัก

ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ รับรู้ เข้าใจและนําไปปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส 

    มาตรการ/แนวทาง 

     1) ถ่ายทอดนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานให้

เจ้าหน้าที่ทุกระดับ รับรู้ เข้าใจและนําไปปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส 

    โครงการ/กิจกรรม 

1) มีการเน้นย้ํานโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

ในการประชุมทุกครั้ง และหน่วยงานจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสใน

หน่วยงานอย่างเคร่งครัด 

2) เผยแพร่นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสผ่านช่องทางที่

หลากหลายเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว 

 

         

         ลงชื่อ.............................................. 

          (นายสมยศ   สาปคํา) 

               นายกเทศมนตรีตําบลท่าผา 

               วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 


