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ของ 
เทศบาลต าบลท่งงหลวง 

อ าเภอแมงระมาด  จังหวัดตาก 



แนวทางการให้เทศบาลต าบลทุ่งหลวงเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใส                                                 
ในการบริหารงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เพ่ือส่งเสริมให้เทศบาลต าบลท่่งหลงง  เป็นหน่งยงานที่มีค่ณธรรมและคงามโปร่งใสในการ
บริหารงานจึงก าหนดแนงทาง มาตรการ เพ่ือยึดถือเป็นแนงปฏิบัติ รงมทั้งเป็นค่านิยมร่งมของเทศบาลต าบล                
ท่่งหลงงให้บ่คลากรท่กคนพึงยึดถือเป็นแนงปฏิบัติคงบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่งถึง 

1. ด้านคงามโปร่งใสสาธารณชนและประชาชนผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลของเทศบาล
ต าบลท่่งหลงง  ได้อย่างสะดงกในช่องทางท่ีก าหนด มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา สามารถตรงจสอบได้ 
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่งนได้เสียเข้ามามีส่งนร่งมในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่่งหลงง  และมี
การจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ 

แนวปฏิบัติ 
1. ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลข่างสารเกี่ยงกับการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน 
2.  ด าเนินการตรงจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยงข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมิให้เพ่ือป้องกันมิ 

ให้ราชการเสียประโยชน์ 
  3.  ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยงกับการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่่งหลงงอย่างชัดเจน 
ถูกต้อง ครบถ้งน และเป็นปัจจ่บันอยู่เสมอ 
  4. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่งนได้ส่งนเสียเข้ามามีส่งนร่งมในการด าเนินงานตามภารกิจหลักของ 
เทศบาลต าบลท่่งหลงง 
  5. เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่งนได้ส่งนเสีย แสดงคงามคิดเห็น ตรงจสอบการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่่งหลงง 
  6. มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์แนงทางการรับเรื่องร้องเรียนให้ 
ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปร่งการด าเนินการ 

  1.1  แนวทางด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ประกอบด้วย 
   1.1.1  นโยบายหลัก 
    ม่่งเน้น และให้คงามส าคัญเกี่ยงกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องด าเนินการตามที่ 
กฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด ด้งยคงามโปร่งใส มิให้เกิดโอกาสในการเกิดการท่จริตในกระบงนการจัดซื้อจัดจ้าง 
   1.1.2 มาตรการ/แนงทาง 
    1) ก ากับให้หน่งยงานที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเป็นระบบเกี่ยงกับการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเง็บไซต์ของหน่งยงานและเง็บไซต์อ่ืนๆ รงมถึงช่องทางอ่ืนๆ ที่
หลากหลาย 
    2) ก ากับให้หน่งยงานที่เก่ียงข้องจัดท าข้อมูลสร่ปเกี่ยงกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็น
ประจ าท่กเดือน และเผยแพร่ต่อท่ีสาธารณะทั้งทางเง็บไซต์และช่องทางอ่ืนที่หลากหลาย 
    3) ก าหนดมาตรการตรงจสอบคงามสัมพันธ์ระหง่างเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยงข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน โดยก าหนดเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบงนการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
    4)  ก ากับให้หน่งยงานที่เกี่ยงข้องจัดให้มีการงิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
รงมถึงการรายงานผลการงิเคราะห์  เพ่ือน ามาปรับปร่งกระบงนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
  1.2 แนวทางการให้เปิดเผย  และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน  ประกอบด้วย 



    1.2.1  นโยบายหลัก 
     ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยงกับบทบาทภารกิจ และข้อมูลการ
ด าเนินงาน  ตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่งนได้ส่งนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของ
หน่งยงาน  หลากหลายช่องทาง โดยยึดหลักคงามถูกต้อง ครบถง้น เป็นปัจจ่บัน ตรงไปตรงมาและตรงจสอบได้ 
บทบัญญัติของกฎหมาย 
    1.2.2 มาตรการ/แนงทาง 
     1) ก าหนดให้หน่งยงานประชาสัมพันธ์ จัดท าสื่อเอกสารเผยแพร่ข้อมูล
ของหน่งยงานในช่องทางที่หลากหลาย 

2) พัฒนาบ่คลากรของหน่งยงานประชาสัมพันธ์ ให้มีคงามรอบรู้ 
ข้อมูล ภาพรงมของเทศบาลต าบลท่่งหลงง  เพ่ือให้บริการข้อมูลตลอดเงลาท าการ 
     3) พัฒนาเง็บไซต์ของหน่งยงาน เพ่ือท าการเผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียงข้อง 
     4) ก าหนดให้ท่กหน่งยงานในเทศบาลต าบลท่่งหลงง  จัดท าผลการ
ด าเนินงาน พันธกิจ เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่่งหลงงอย่างต่อเนื่อง 

  1.3  แนวทางส่งเสริมบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
ประกอบด้วย 

    1.3.1 นโยบายหลัก 
     ให้คงามส าคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่งนได้ส่งนเสีย เข้ามามีส่งนร่งมใน
การด าเนินงาน ตั้งแต่ร่งมแสดงคงามคิดเห็น ร่งมงางแผน/จัดท าแผนงาน ร่งมด าเนินการ รงมถึงร่งมด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลท่่งหลงง 
    1.3.2  มาตรการ/แนงทาง 
     1) จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าท่่งหลงง  ตามพันธกิจโดย
การมีส่งนร่งมของผู้มีส่งนได้ส่งนเสีย 

2) ส่งเสริมให้ท่กหน่งยงานภายในเทศบาลต าบลท่่งหลงงด าเนิน 
โครงการ ภายใต้การมีส่งนร่งมของผู้มีส่งนได้ส่งนเสีย 
  1.4 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การให้บริการของ 
ประกอบด้วย 
    1.4.1 นโยบายหลัก 
     ส่งเสริม และพัฒนาระบบการจัดการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยงกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  รงมถึงเรื่องร้องเรียนเกี่ยงกับเทศบาลต าบลท่่งหลงง 
เพ่ือให้ผู้มีส่งนได้ส่งนเสียเข้ามาร่งมติดตามตรงจสอบ โดยสามารถเข้าถึงระบบการร้องเรียนได้อย่างรงดเร็ง 
    1.4.2  มาตรการ/แนงทาง 
     1) จัดให้มีหน่งยงานกลางรับเรื่องร้องเรียน 

2) จัดให้มีคู่มือที่แสดงช่องทาง ขั้นตอนการร้องเรียน และ 
กระบงนการจัดการเรื่องร้องเรียน 

3) ก ากับให้หน่งยงานที่เก่ียงข้องด าเนินการตามกระบงนการเรื่อง 
รอ้งเรียนอย่าง เคร่งครัด และรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบตามก าหนดเงลาที่เหมาะสม 

 
 



     4)  ก ากับให้หน่งยงานที่เกี่ยงข้องจัดท าสร่ปรายงานผลการด าเนินการ
เรื่องร้องเรียน พร้อมระบ่ปัญหาอ่ปสรรค เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือหาแนงทางแก้ไข 

  2. ด้านความพร้อมรับผิด  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีคงามม่่งมั่นตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ  มีคงามรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน  พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรล่เป้าหมาย 
  แนวปฏิบัติ 
  1) ผู้บริหารและบ่คลากรท่กระดับพร้อมรับผิดชอบต่อผลงานของเทศบาลต าบลท่่งหลงงที่ส่งผล 
กระทบและเกิดคงามเสียหายต่อสังคมโดยรงม 
  2) บ่คลากรท่กคนปฏิบัติงานด้งยคงามเต็มใจ เต็มคงามสามารถโดยม่่งผลส าเร็จของงานพร้อม
รับฟังการงิพากษ์หรือติชมจากผู้รับบริการและผู้มีส่งนได้ส่งนเสีย และน ามาปรับปร่งพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 
  3) เทศบาลต าบลท่่งหลงง  พร้อมรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด และมีมาตรการ
ด าเนินการต่อบ่คลากรที่ขาดคงามรับผิดชอบ ซึ่งส่งผลให้เกิดคงามเสียหายต่อทางราชการ 
   2.1.1 นโยบายหลัก 
    ส่งเสริม สนับสน่นให้บ่คลากรท่กระดับทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้คงามส าคัญ 
กับการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ด้งยคงามม่่งม่ัน อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีคงามรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยยึดหลักคงามถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม โดยสนับสน่นส่งเสริมให้ผู้บริหารท่กระดับยึดหลักการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัดและต่อเนื่อง และก ากับให้บ่คลากรท่กฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบจรรยาบรรณของ
ข้าราชการเทศบาลต าบลท่่งหลงง 
   2.1.2  มาตรการ/แนงทาง 
    1) สนับสน่นให้เจ้าหน้าที่จัดให้ท าคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจและเผยแพร่ 
ให้สาธารณชนทราบในช่องทางที่หลากหลาย 
    2) จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติตามภารกิจหลัก และระยะเงลาที่ใช้ใน 
การด าเนินการเพ่ือให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่งนได้ส่งนเสียทราบอย่างชัดเจน 
    3) สร้างขงัญ และแรงจูงใจโดยการประกาศยกย่องให้แก่บ่คลากรที่มี 
จรรยาบรรณดีเด่น ประจ าปี 
    4) ก าหนดให้มีการติดตาม ตรงจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร 
ระดับหน่งยงานภายในเทศบาลต าบลท่่งหลงง 
    5) ด าเนินการตามระเบียบงินัยบ่คลากรของเทศบาลต าบลท่่งหลงงอย่าง
เคร่งครัด 

 2.2 แนวทางการแสดงเจตจ านงของผู้บริหารในการบริหารงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต  
และมีธรรมาภิบาล  ประกอบด้วย 

  2.2.1  นโยบายหลัก 
   ส่งเสริมให้ผู้บริหารท่กระดับมีคงามม่่งม่ันตั้งใจ ที่จะน าหน่งยงานให้

ด าเนินงานตามภารกิจด้งยคงามโปร่งใส ปราศจากการท่จริต บริหารราชการโดยยึดหลักซ่ือสัตย์ ส่จริต และ
พร้อมรับผิดชอบ  หากเกิดคงามไม่เป็นธรรมหรือการท่จริตขึ้นในเทศบาลต าบลท่่งหลงง 

     
2.2.2  มาตรการ/แนงทาง 

 1) จัดให้มีการแสดงเจตจ านงง่าจะบริหารงานด้งยคงามซื่อสัตย์ส่จริต 
เจ้าหน้าที่ในหน่งยงานและต่อสาธารณชน 

 
 



 2)  ก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
พัฒนา หน่งยงานให้มีค่ณธรรมและคงามโปร่งใสตามแนงทางการประเมินค่ณธรรมและคงามโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ หน่งยงานภาครัฐ ในแต่ละด้าน คือ ด้านคงามโปร่งใส ด้านคงามพร้อมรับผิด ด้านคงามปลอด
จากการท่จริต ปฏิบัติงาน ด้านงัฒนธรรมค่ณธรรมในองค์กร ด้านค่ณธรรมการท างานในหน่งยงาน และด้าน
การสื่อสารภายใน หน่งยงาน 

  3.  ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมให้บ่คลากรปฏิบัติตนตาม
ประมงลจริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการของเทศบาลต าบลท่่งหลงง  และรักษางินัยข้าราชการโดยเคร่งครัด 
  แนวปฏิบัติ 

1)  ผู้บังคับบัญชาและบ่คลากรท่กคนรักษาจรรยาบรรณข้าราชการและงินัยของตนเอง   
เสริมสร้างพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชารักษาจรรยาบรรณข้าราชการและมีงินัย  รงมทั้งป้องกันไม่ให้ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชากระท าผิดงินัย 

2)  เทศบาลต าบลท่่งหลงง  ด าเนินการทางงินัยแก่ผู้กระท าผิดงินัยอย่างเคร่งครัด 
3.1 นโยบายในการป้องกันไม่ให้บ่คลากรรับหรือเรียกรับเงินมี สิ่งของ หรือผลประโยชน์ จากผู้มี 

ส่งนได้ส่งนเสีย ประกอบด้งย 
   3.1.1  นโยบายหลัก 
    ให้คงามส าคัญในการป้องกันไม่ให้บ่คลากรรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของหรือ 
ผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่งนได้ส่งนเสียตามหลักนิติธรรม โดยยึดหลักคงามซื่อสัตย์ส่จริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
เข้มงงดกับการปฏิบัติงานของบ่คลากรท่กระดับ รงมทั้งใช้มาตรการเด็ดขาดเพ่ือป้องกันไม่ให้บ่คลากรเรียกรับเงิน 
สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่งนได้ส่งนเสีย 
   3.2.1  มาตรการ/แนงทาง 
    1)  ก าหนดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่งยงาน และเผยแพร่ให้ถือปฏิบัติโดยทั่งกัน 
    2) ให้คงามรู้เกี่ยงกับการลงโทษทางงินัย เมื่อบ่คลากรกระท าคงามผิดเพ่ือให้ 
บ่คลากรตระหนักในการไม่รับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่งนได้ส่งนเสีย 

  3.2  แนวทางหลักเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้บุคลากรใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ 
ประกอบด้วย 
   3.2.1  นโยบายหลัก 
    ให้คงามส าคัญและใช้มาตรการเด็ดขาดเก่ียงกับการป้องกันไม่ให้บ่คลากรใช้
ต าแหน่งหน้าที่ของตนอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พงกพ้องโดยยึดหลักคงามซื่อสัตย์หรือผู้อ่ืน 
ส่จริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
   3.2.2  มาตรการ/แนงทาง 

    1)  ก าหนดให้มีการรณรงค์เผยแพร่  หรือให้คงามรู้เกี่ยงกับโทษงินัยในการใช้
ต าแหน่งหน้าที่ของตนอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง  พงกพ้อง  หรือผู้อื่น 
    2) สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของบ่คลากรไม่ให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่าย
การใช้ต าแหน่งในการเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง  พงกพ้อง  หรือผู้อื่น 
 
 
 



  3.3  แนวทางเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการทุจริตเชิงนโยบาย  ประกอบด้วย 
   3.3.1  นโยบายหลัก 
    ตระหนัก และให้คงามส าคัญการท่จริตเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการท่จริต
ทีเ่กิดจากคงามสัมพันธ์เกื้อหน่นกันระหง่างผู้บริหารของหน่งยงานกับผู้มีส่งนได้ส่งนเสียที่เป็นหน่งยงานธ่รกิจ
เอกชน/พงกพ้อง หรือมีการแทรกแซงทางการเมืองร่งมด้งย  เพ่ือเอ้ือประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทาน
ของหน่งยงาน หรือแลกเปลี่ยนกับการก าหนดนโยบายหรือการอน่มัติใดๆ  ของผู้บริหารหน่งยงาน 

   3.3.2  มาตรการ/แนงทาง 

    1)  ก าหนดให้มีการรณรงค์เผยแพร่  หรือให้คงามรู้เกี่ยงกับโทษงินัยเมื่อมีการ
ท่จริตเชิงนโยบาย 
    2) ก าหนดให้มีการติดตาม  ตรงจสอบ  ประเมินผลการบริหารงานของ
ผู้บริหารระดับหน่งยงานภายในเทศบาลต าบลท่่งหลงง 
  4.  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  งัฒนธรรมการท างานของเทศบาลต าบลท่่งหลงง  
เป็นไปอย่างมีค่ณธรรมและธรรมาภิบาล  เริ่มต้นจากการรักษาคงามซื่อสัตย์ส่จริตในตนเองและมีค่านิยมร่งมใน
การต่อต้านท่จริต มีแนงทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการท่จริตและประพฤติมิชอบ 
  แนวปฏิบัติ 

1)  ผู้บริหารสูงส่ดเป็นผู้น าในการแสดงเจตจ านงซื่อสัตย์ส่จิต  และก าหนดให้มีการปฏิบัติงาน 
ด้านการป้องและปราบปรามการท่จริตอย่างเป็นรูปธรรม 

2) แต่งตั้งคณะท างานต่อต้านการท่จริตเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส  ด าเนินการปรับปร่ง 
พัฒนาระบบงาน  ก าหนดมาตรการ  ออกระเบียบ  เพื่อป้องกันการท่จริตและประพฤติมิชอบ  รงมถึงการเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการด าเนินงาน 
  4.1  นโยบายการปลูกฝังและการสร้างให้เกิดงัฒนธรรมส่จริตในหน่งยงาน ประกอบด้งย 
   4.1.1  นโยบายหลัก 
    การให้คงามส าคัญกับการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดีให้กับบ่คลากร  มี
ค่ณธรรมและคงามซื่อสัตย์ให้แก่กันอยู่เสมอ  ไม่ยอมรับ  ไม่ทนต่อพฤติกรรมการท่จริตในการปฏิบัติงานท่ก
ประเภทเกิดคงามอายและกลังที่จะกระท าการท่จริต  ไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะด าเนินการเพื่อยับยั้งการท่จริต 
   4.1.2  มาตรการ/แนงทาง 

    1)  ก าหนดให้มีการรณรงค์หรือให้คงามรู้เกี่ยงกับการลงโทษงินัยเมื่อบ่คลากร
กระท าการท่จริต 
    2) สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้บ่คลากรมีการปฏิบัติงานอย่างส่จริต  ไม่เพิกเฉยและ
พร้อมที่จะด าเนินการเพ่ือยับยังการท่จริต 
  4.2  แนวทางเกี่ยวกับการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ประกอบด้วย 
   4.2.1  นโยบายหลัก 
    ให้คงามส าคัญเกี่ยงกับการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน 
หน่งยงาน โดยให้บ่คลากรในหน่งยงานมีคงามเข้าใจเกี่ยงกับการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถ 
แยกแยะประโยชน์ส่งนตนและผลประโยชน์ส่งนรงมได้ และให้บ่คลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 
 
  
 
 



   5.2.2  มาตรการ/แนงทาง 

    1)  ก าหนดให้มีจัดท าคู่มือเกี่ยงกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของเทศบาลต าบลท่่งหลงง 
    2) ก าหนดให้มีการถ่ายทอดคงามรู้เกี่ยงกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

  4.3  แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน  ประกอบด้วย 
   4.3.1  นโยบายหลัก 
    ให้คงามส าคัญกับการป้องกันการท่จริต โดยจัดท าแผนป้องกันและปราบปราม 
การท่จริตของหน่งยงานและการน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  และมีประสิทธิภาพ รงมทั้งให้
คงามส าคัญกับกระบงนการตรงจสอบถ่งงด่ลภายใน  เกี่ยงกับการด าเนินงานที่มีคงามเสี่ยงหรือมีโอกาสที่จะเกิด
การท่จริต 
   4.3.2  มาตรการ/แนงทาง 
     

    1)  ก าหนดให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการท่จริตประพฤติมิชอบ 
ด าเนินการและประเมินผลการด าเนินงาน รงมทั้งรายงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันท่จริตประพฤติมิชอบ 
    2) จัดตั้งกล่่มบ่คลากรหรือจัดตั้งชมรมเพื่อการบริหารงานโปร่งใส  ช่งยการ
ป้องกันและตรงจสอบการท่จริตประพฤติมิชอบท่กรูปแบบ 
  5.  ด้านคุณธรรมการท างาน  ในหน่งยงานมีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล และมีค่ณธรรมในการปฏิบัติงาน 
  แนวปฏิบัติ 

1)  มีการก าหนดขั้นตอน คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ  
หรือมาตรฐานเพ่ือลดการใช้ด่ลยพินิจของเจ้าหน้าที่  และให้คงามส าคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม  เท่า
เทียมและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2) มีระบบการตรงจสอบเพื่อป้องกันการละเง้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  และก ากับ  
มาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดโดยผู้บังคับบัญชาท่กระดับ 

3) ผู้บริหารท่กระดับมีค่ณธรรมในการบริหารงาน ทั้งด้านการบริหารงานบ่คคล การบริหาร  
งบประมาณ และการมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 

4) ผู้บริหารท่กระดับเสริมสร้างสภาพแงดล้อมที่เอ้ืออ านงยและสนับสน่นการปฏิบัติงานของ  
เจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  5.1  แนวทางเกี่ยวกับการก าหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที 
เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ประกอบด้วย 
   5.1.1  นโยบายหลัก 
    ให้คงามส าคัญและเข้มงงดกับการปฏิบัติงานของบ่คลากรตามมาตรฐาน/ การ
ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคงามถูกต้องและคงามเสมอภาค ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอย่าง และเป็น
ธรรม 
   5.1.2  มาตรการ/แนงทาง 
 

1) ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
2) ให้มีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้งยคงามเป็นธรรม 
3) ให้บ่คลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน 

ยึดหลักคงามถูกต้อง 



  5.2  แนวทางพัฒนาคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 
   5.2.1  นโยบายหลัก 
    ให้คงามส าคัญเกี่ยงกับระบบค่ณธรรมการบริหารทรัพยากรบ่คคลด้งยหลัก 
ค่ณธรรม ยึดหลักการค านึงถึงคงามรู้คงามสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และหลักคงามย่ติธรรม 

   5.2.2  มาตรการ/แนงทาง 

    1)  จัดท าแนงทางหรืองิธีปฏิบัติการบริหารงานบ่คคลด้านการบริหาร
ทรัพยากรบ่คคลให้มีคงามชัดเจน เช่น การบรรจ่ แต่งตั้ง โยกย้าย การพิจารณาคงามดีคงามชอบเพ่ือเลื่อนขั้น
เงินเดือน  และการพัฒนาทรัพยากรบ่คคลในรูปแบบต่างๆ     

2)  จัดให้มีการบริหารทรัพยากรบ่คคลด้งยระบบค่ณธรรม ไม่ใช้หลักอ่ปถมัภ์  
และใช้หลักคงามมั่นคงการรับรองการเป็นอาชีพ มีทางก้างหน้า มีค่าตอบแทนและสงัสดิการที่เหมาะสม ที่เปน็
เกียรติและศักดิ์ศรี 
    3)  สร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบ่คลากรให้ปฏิบัติงานด้งยคงามจงรักภักดี 
  5.3  แนวทางพัฒนาคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ  ประกอบด้วย 

   5.3.1  นโยบายหลัก 
    ให้คงามส าคัญกับการบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่าง 
เป็นระบบ ตามหลักคงามโปร่งใส หลักนิติธรรม ตรงจสอบได้และพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นต่อการด าเนินงาน 
ตามภารกิจของเทศบาลต าบลท่่งหลงงอย่างมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล โดยยึดหลักคงามค่้มค่า  

   5.3.2  มาตรการ/แนงทาง 

    บริหารงบประมาณโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ 
เป็นไปด้งยคงามจ าเป็น ค่้มค่า โปร่งใส และตรงจสอบได้ ยึดหลักการบริหารม่่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหาร 
งบประมาณแบบม่่งเน้นผลงาน 
  5.4  แนวทางในการมอบหมายที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ  
ประกอบด้วย 

   5.4.1  นโยบายหลัก 
    ให้คงามส าคัญเกี่ยงกับการมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการ
กระจายงานในหน้าที่คงามรับผิดชอบ และอ านาจการตัดสินใจภายในขอบเขตท่ีก าหนด โดยไม่เลือกปฏิบัติ เป็น
ธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานท่กคนอย่างเท่าเทียมกัน มีการสื่อสารและเอาใจใส่ติดตามในการมอบหมายงานที่ได้
มอบหมายไปตลอดจนรับผิดชอบในผลของงานที่ได้รับมอบหมาย      

5.4.2  มาตรการ/แนงทาง 

    1)  กระจายอ านาจหน้าที่และมอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบ โดยค านึงถึง 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ     

2)  ติดตามตรงจสอบและรับผิดชอบผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 
  5.5  แนวทางที่ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย 
   5.5.1  นโยบายหลัก 

ให้คงามส าคัญกับสภาพแงดล้อมการท างานของผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสนับสน่น 
การสร้างสภาพแงดล้อมที่เอ้ืออ านงยต่อการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 



5.5.2  มาตรการ/แนงทาง 

    การจัดสภาพแงดล้อมการท างานตามคงามต้องการของบ่คลากรของเทศบาล 
ต าบลท่่งหลงง ที่เหมาะสม  จ าเป็น ที่เอ้ืออ านงยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน 

  6.  ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงานเผยแพร่บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง  ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน 
  แนวปฏิบัติ 

1) ให้คงามส าคัญในการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่างสารเทศบาลต าบลท่่งหลงง  อย่างเปิด 
กง้าง ทั่งถึง บนพื้นฐานแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่างสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 คงบคู่ไปกับการเปิด
โอกาสการมีส่งนร่งมของผู้รับบริการและผู้มีส่งนได้ส่งนเสียของประชาชน 
   6.1  นโยบายหลัก 
    ให้คงามส าคัญของรูปแบบ งิธีการ การสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดเกี่ยงกับนโยบายทั้ง  
5  ด้าน  ให้บ่คลากรท่กคนท่กประเภทท่กระดับในเทศบาลต าบลท่่งหลงงรับทราบเพื่อให้เกิดผลต่อคงามตระหนัก
และใหค้งามส าคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีค่ณธรรมและคงามโปร่งใส 
 
       
 

(นายส่ทธิพจน์  บูลย์ประม่ข) 
นายกเทศมนตรีต าบลท่่งหลงง 
   6  ก่มภาพันธ์  2563 

 
 

 
 


