
 

 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรม และความโปรงใส 

ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

*********************************** 

ตามที่ คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน 

เขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ซึ ่งในแบบประเมินกำหนดใหผู บริหารของหนวยงานกำหนดนโยบาย 

มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใส ตามแนวทาง

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ๖ ดาน ไดแก ๑. ดานความ

โปรงใส  ๒. ดานความพรอมรับผิด ๓. ดานความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ๔. ดานวัฒนธรรม

คุณธรรมในองคกร ๕. ดานคุณธรรมการทำางานในหนวยงาน ๖. ดาน การสื่อสารภายในหนวยงาน 

ฉะนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานของผูบริหารสมาซิก ขาราชการ ลูกจาง ในองคการบริหารสวน 

ทาคลอ เปนไปโดยดวยความเรียบรอย มีคุณธรรม และความโปรงใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรม และ

ความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ นายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ จึงกำหนด

นโยบายไวดังนี้ 

๑. นโยบายดานความโปรงใส 

๑.๑ เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักในแต

ละข้ันตอนดวย ดังนี้ 

๑.๑.๑ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแผนงาน/โครงการ 

๑.๑.๒ จัดทำแผนงาน/โครงการ 

๑.๑.๓ รวมด าเนินการตามโครงการ 

๑.๑.๔ การติดตามตรวจสอบ/ประเมินผลการด าเนินงาน 

๑.๒ ดำเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางดวยความโปรงใส ดังนี้ 

๑.๒.๑ ประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจาง ภายในระยะเวลา ๓๐ วันทำการ

หลังจากวันท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

๑.๒.๒ เผยแพรขอมูลอยางเปนระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหประชาชนสามารถ

ตรวจสอบขอมูลการจัดซ้ือจัดจางได โดยมีองคประกอบ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูซ้ือซอง ผูยื่นซอง ผูไดรับ 

คัดเลือก 

๑.๒.๓ กำหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวของระหวางเจาหนาท่ี ท่ีเก่ียวของ กับการ 

จัดซ้ือจัดจาง และผูเสนองาน เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

 

/๑.๓ ดำเนิน... 



 

๑.๓ ดำเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการใหประชาซน รับทราบผาน

เว็บไซต สื่ออ่ืนๆ ดังนี้ 

๑.๓.๑ ประกาศเผยแพรการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการลวงหนาไมนอยกวาระยะเวลาท่ี

กฎหมายกำหนด 

๑.๓.๒ ประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจาง แตละ

โครงการ 

๑.๓.๓ ประกาศเผยแพรวิธีการคำนวณราคากลางแตละโครงการ 

๑.๓.๔ ประกาศเผยแพรรายซ่ือผูท่ีมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซ้ือหรือจางแตละโครงการ 

๑.๓.5 ประกาศเผยแพรผลการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการ พรอมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจาง

และเหตุผลท่ีใชในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจาง 

๑.๔ วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ดังนี้ 

๑.๔.๑ ใหมีการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๙ 

๑.๔.๒ นาผลการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๙ มาใชในการ

ปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๐ 

๑.5 มีชองทางใหประซาซนเชาถึงขอมูลของหนวยงาน ดังนี้ 

๑.๔.๑ มีหนวยงานประชาสัมพันธ ณ ท่ีทำการของหนวยงาน 

๑.๔.๒ มีขอมูลอำนาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนดในเว็บไซตซองหนวยงาน หรือสื่ออ่ืนๆ 

๑.๔.๓ มีการเผยแพรขอมูลการดำเนินงานของหนวยงานทางสื่อตางๆ เชน วารสาร แผนพับ 

ฯลฯ 

๑.๖ มีการดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงาน/การใหบริการของหนวยงาน ดังนี้ 

๑.๖.๑ มีการกำหนดชองทางการรองเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการเรื่อง รองเรียน 

๑.๖.๒ มีการกำหนดหนวยงานหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 

๑.๖.๓ มีระบบการตอบสนอง หรือรายงานผลการดำเนินงานเกี ่ยวกับเรื ่องรองเรียนให 

ผูรองเรียนทราบ 

๑.๖.๔ มีรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื ่องรองเรียน พรอมระบุปญหา อุปสรรค และ

แนวทางแกไข และเผยแพรใหสาธารณซนรับทราบ ผานเว็บไซต หรือสื่ออ่ืน ๆ 

๒.นโยบายดานความพรอมรับผิด 

๒.๑ เจาหนาที ่ขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอจะตองปฏิบัติหนาที ่ดวยความเต็มใจเต็ม

ความสามารถมีความกระตือรือรน มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

๒.๒ เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอจะตองใหความสำคัญกับการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจหนาท่ี ความรับผิดชอบ มากกวาเรื่องสวนตัว 

๒.๓ เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ จะตองมีสวนในความรับผิดชอบหากเกิดความ

เสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาดของตนเอง 

 

 

/๒.๔ ผูบริหาร... 



๒.๔ ผูบริหารขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ จะตองแสดงเจตจำนงท่ีจะมุงนำหนวยงานใหมีการ

ดำเนินงานดวยความซื่อสัตยสุจริต และพรอมที่จะแสดงความ รับผิดชอบ หากงานนั้นสงผลกระทบและเกิด

ความเสียหายตอสังคมโดยรวม 

๒.5 ผูบริหารขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ จะตองสนับสนุนและดำเนินการ เพื่อใหเกิดความ

โปรงใสและซ่ือสัตยสุจริตมากข้ึนในหนวยงาน 

๒.๖ ผูบริหารสวนตำบลทาคลอจะตองเปดโอกาสพรอมรับฟงการวิพากษ หรือติชมจากประชาชน/

ผูรับบริการ/ ผูมีสวนไดสวนเสีย 

๓. นโยบายดานความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

๓.๑ บุคลากรองคการบริหารสวนตำบลทาคลอจะตองไมเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน อ่ืนใดเพ่ือแลก

กับการใหบริการหรืออำนวยความสะดวก 

๓.๒ บุคลากรองคการบริหารสวนตำบลบานทาคลอจะตองไมใชอำนาจหนาที่เพื่อเอ้ือประโยชนแก

ตนเองและพวกพอง 

๓.๓ บุคลากรองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ จะตองไมมีสวนไดสวนเสียในสัญญา โครงการ 

หรือสัมปทานใดๆ ของหนวยงาน 

๓.๔ บุคลากรองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ตองไมมีความเก่ียวของเชิงอุปถัมภ หรือมีผลประโยชน

รวมกับคูสัญญาโครงการ หรือสัมปทานใดๆ 

๓.๔ การดำเนินงาน/การอนุมัติตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ จะตองไมมีการแทรกแซง

จากฝายการเมืองหรือผูมีอ านาจ เพ่ือกอใหเกิดประโยชนกับกลุมใด กลุมหนึ่ง 

๔. นโยบายดานวัฒนธรรมคุณธรรมภายในองคกร 

๔.๑ บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ จะตองมีการถายทอดพฤติกรรมการทำงานที่ดี มี

คุณธรรมและซ่ือสัตยสุจริต ใหแกกันอยูเสมอ 

๔.๒ บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ เมื่อพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นจะตองไมเพิกเฉย

และพรอมที่จะดำเนินการรองเรียน แจงเบาะแส หรือใหขอมูลแก องคการบริหารสวนตำบลทาคลอหรือทาง

เว็บไซต www.thaklorgo.th เพ่ือใหเกิด การตรวจสอบการทุจริตนั้น 

๔.๓ บุคลากรขององคการบริหารสวนทาคลอจะตองไมทนและยอมรับตอการ กระทำการทุจริตทุก

รูปแบบ 

๔.๔ บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ จะตองไมนาวัสดุ อุปกรณ และของ ใชในราชการ

ไปใชสวนตัว 

๔.5 บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ จะตองไมกระทำการใดๆ ที่เปนการเอื้อประโยชน

ตอบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่ง 

๔.๖ ใหมีการจัดทำแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต ที่สามารถนาไปสูการปฏิบัติไดอยางเปน

รูปธรรม และสามารถยับยั้งการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๔.๗ ใหมีการดำเนินการเพ่ือเองกันผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 

๔.๗.๑ ใหมีการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด ผลประโยชนทับซอน 

๔.๗.๒ ใหมีการจัดทำคูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชน ทับซอน 



๔.๗.๓ ใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ภายในหนวยงาน เพื ่อใหเกิดความรู เรื ่องการปองกัน

ผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี 

๔.๗.๔ ใหมีการปรับปรุงชั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติ หรือระเบียบเพ่ือปองกันผลประโยชน

ทับซอน 

๔.๘ ใหมีการดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน ดังนี้ 

๔.๘.๑ ใหมีการวิเคราะหผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒562 เพื่อนำมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒5๖2 

๔.๘.๒ ใหมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒562 

๔.๙ ใหมีการรวมกลุมเพ่ือตรวจสอบการบริหารงานในหนวยงาน ดังนี้ 

๔.๙.๑ ใหมีการรวมกลุมของเจาหนาท่ีในหนวยงานเพ่ือการบริหารท่ี โปรงใส 

๔.๙.๒ ใหมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมี

ความโปรงใสยิ่งข้ึน 

๕. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหนวยงาน 

5.๑ การดัดเลือกบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย เลื่อนระดับ การพิจารณาความดีความชอบหรือ กาใหสิทธิ

ประโยชนตางๆ ตองไมยึดโยงกับระบบอุปถัมภ เสนสาย หรือ ผลประโยชนอ่ืนๆ แอบแฝง 

5.๒ สรางแรงจูงใจ เพ่ือรักษาเจาหนาท่ีใหปฏิบัติงานดวยความจงรักภักดี 

5.๓ ใหมีการคัดเลือกผูเขารวมการฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การใหทุนการศึกษาอยาง

เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 

5.๔ การใชจายเงินงบประมาณ ใหเปนไปตามความจ าเปน คุมคา โปรงใส และตรวจสอบได 

5.5 ใหมีการมอบหมายงานดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ไมสั่งงานในเรื่องสวนตัว 

5.๖ ใหมีการอธิบายรายละเอียดของงานกำหนดเปาหมาย ติดตาม ใหคำแนะนำและรวมแกปญหา 

ในงานท่ีไดรับมอบหมายรวมกับผูใตบังคับบัญชา 

5.๗ ใหมีการจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานใหมีความพรอมอยางสม่ำเสมอ 

๕.๘ บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ตองปฏิบัติตามระเบียบ ขั้นตอนอยางเครงครัด 

เปนมาตรฐาน และยึดหลักความถูกตองอยูเสมอ 

๕.๙ บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอตองปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเปนธรรมเทาเทียม

ไมเลือกปฏิบัติ 

๕.๑๐ ใหมีการปฏิบัติตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ดังนี้ 

๕.๑๐.๑ ใหมีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักท่ีเปนปจจุบัน 

๕.๑๐.๒ ใหจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงานตามภารกิจ

หลัก โดยตองมีสาระส าคัญเกี่ยวกับผลผลิต และผลลัพธของการปฏิบัติงาน มีการเปรียบเทียบขั้นตอน/

กระบวนการปฏิบัติงานที่กำหนดไวในคูมือกับการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ตลอดจนปญหา อุปสรรคและ

แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 

/๕.๑๑ ใหมี... 



๕.๑๑ ใหมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักดวยความเปนธรรม ดังนี้ 

๕.๑๑.๑ ใหมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใชในการ

ดำเนินการใหผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางซัดเจน 

   ๕.๑๑.๒ จัดใหมีระบบการบีองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือบีองกันการละเวน การปฏิบัติหนาท่ี

ตามภารกิจหลัก 

๖. นโยบายดานการส่ือสารภายในหนวยงาน 

๖.๑ ใหมีการถายทอดประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรม และความ

โปรงใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงาน ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบ 

๖.๒ นำประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรม และความโปรงใสตามแนว

ทางการประเม ินค ุณธรรมและความโปร งใสในการดำเน ินงานของหน วยงานภาคร ัฐ เผยแพร ใน

เว็บไซตwww.thaklor go.th และติดประกาศประชาสัมพันธหนาท่ีทำาการ อบต. 

 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๖ เดือนมกราคม  พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

                                                         (นายทนงยุทธ  จันทกูล) 

                นายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

 


