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ของ 
เทศบาลตําบลทุงหลวง 

อําเภอแมระมาด  จังหวัดตาก 



แนวทางการใหเทศบาลตําบลทุงหลวงเปนหนวยงานที่มีคุณธรรมความโปรงใส                                                 
ในการบริหารงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพื่อสงเสริมใหเทศบาลตําบลทุงหลวง  เปนหนวยงานที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการ
บริหารงานจึงกําหนดแนวทาง มาตรการ เพื่อยึดถือเปนแนวปฏิบัติ รวมทั้งเปนคานิยมรวมของเทศบาลตําบล                
ทุงหลวงใหบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเปนแนวปฏิบัติควบคูกับกฎ ขอบังคับอ่ืนๆ อยางทั่วถึง 

1. ดานความโปรงใสสาธารณชนและประชาชนผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลของเทศบาล
ตําบลทุงหลวง  ไดอยางสะดวกในชองทางที่กําหนด มีการเปดเผยขอมูลอยางตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได 
เปดโอกาสใหผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทุงหลวง  และมี
การจัดการเรื่องรองเรียนอยางเปนระบบ 

แนวปฏิบัติ 
1. ดําเนินการเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางตอสาธารณชน 
2.  ดําเนินการตรวจสอบผลประโยชนทับซอนที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางมิใหเพื่อปองกันมิ 

ใหราชการเสียประโยชน 
  3.  ดําเนินการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทุงหลวงอยางชัดเจน 
ถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบันอยูเสมอ 
  4. เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ 
เทศบาลตําบลทุงหลวง 
  5. เปดโอกาสใหประชาชน ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย แสดงความคิดเห็น ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลทุงหลวง 
  6. มีระบบการจัดการเรื่องรองเรียน และประชาสัมพันธแนวทางการรับเรื่องรองเรียนให 
ประชาชนรับทราบอยางชัดเจน รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินการ 

  1.1  แนวทางดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง  ประกอบดวย 
   1.1.1  นโยบายหลัก 
    มุงเนน และใหความสําคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางที่ตองดําเนินการตามที่ 
กฎหมายกําหนดอยางเครงครัด ดวยความโปรงใส มิใหเกิดโอกาสในการเกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซือ้จัดจาง 
   1.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) กํากับใหหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางดําเนินการเปดเผยขอมูล
อยางเปนระบบเก่ียวกับการจัดซือ้จัดจางผานเว็บไซตของหนวยงานและเว็บไซตอื่นๆ รวมถึงชองทางอื่นๆ ที่
หลากหลาย 
    2) กํากับใหหนวยงานที่เก่ียวของจัดทําขอมูลสรุปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางเปน
ประจําทุกเดือน และเผยแพรตอที่สาธารณะท้ังทางเว็บไซตและชองทางอื่นที่หลากหลาย 
    3) กําหนดมาตรการตรวจสอบความสัมพันธระหวางเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับ
การจัดซื้อจัดจางและผูเสนองาน โดยกําหนดเปนขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง เพื่อปองกันผลประโยชน
ทับซอน 
    4)  กํากับใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดใหมีการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง  
รวมถึงการรายงานผลการวิเคราะห  เพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจางเปนประจําอยางตอเนื่อง 
 



  1.2 แนวทางการใหเปดเผย  และเขาถึงขอมูลของหนวยงาน  ประกอบดวย 
    1.2.1  นโยบายหลัก 
     สงเสริมใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ และขอมูลการ
ดําเนินงาน  ตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด  เพื่อเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูลของ
หนวยงาน  หลากหลายชองทาง โดยยึดหลักความถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน ตรงไปตรงมาและตรวจสอบได 
บทบัญญัติของกฎหมาย 
    1.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
     1) กําหนดใหหนวยงานประชาสัมพันธ จัดทําสื่อเอกสารเผยแพรขอมูล
ของหนวยงานในชองทางที่หลากหลาย 

2) พัฒนาบุคลากรของหนวยงานประชาสัมพันธ ใหมีความรอบรู 
ขอมูล ภาพรวมของเทศบาลตําบลทุงหลวง  เพื่อใหบริการขอมูลตลอดเวลาทําการ 
     3) พัฒนาเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อทําการเผยแพรขอมูลที่เก่ียวของ 
     4) กําหนดใหทุกหนวยงานในเทศบาลตําบลทุงหลวง  จัดทําผลการ
ดําเนินงาน พันธกิจ เพื่อเผยแพรผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทุงหลวงอยางตอเนื่อง 

  1.3  แนวทางสงเสริมบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน  
ประกอบดวย 

    1.3.1 นโยบายหลัก 
     ใหความสําคัญและเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย เขามามีสวนรวมใน
การดําเนินงาน ตั้งแตรวมแสดงความคิดเห็น รวมวางแผน/จัดทําแผนงาน รวมดําเนินการ รวมถึงรวมดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลทุงหลวง 
    1.3.2  มาตรการ/แนวทาง 
     1) จัดใหมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําทุงหลวง  ตามพันธกิจโดย
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 

2) สงเสริมใหทุกหนวยงานภายในเทศบาลตําบลทุงหลวงดําเนิน 
โครงการ ภายใตการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
  1.4 แนวทางการจัดการเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การใหบริการของ 
ประกอบดวย 
    1.4.1 นโยบายหลัก 
     สงเสริม และพัฒนาระบบการจัดการรับเรื่องรองเรียนที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่  รวมถึงเรื่องรองเรียนเกี่ยวกบัเทศบาลตําบลทุงหลวง 
เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามารวมติดตามตรวจสอบ โดยสามารถเขาถึงระบบการรองเรียนไดอยางรวดเร็ว 
    1.4.2  มาตรการ/แนวทาง 
     1) จัดใหมีหนวยงานกลางรับเรื่องรองเรียน 

2) จัดใหมีคูมือท่ีแสดงชองทาง ขั้นตอนการรองเรียน และ 
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน 

3) กํากับใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการตามกระบวนการเรื่อง 
รองเรียนอยาง เครงครัด และรายงานผลการจัดการเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบตามกําหนดเวลาที่เหมาะสม 



 
 

     4)  กํากับใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินการ
เรื่องรองเรียน พรอมระบุปญหาอุปสรรค เสนอตอผูบริหารเพื่อหาแนวทางแกไข 

  2. ดานความพรอมรับผิด  ผูบริหารและเจาหนาที่มีความมุงมั่นตั้งใจปฏิบัติอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ  มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน  พรอมรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมาย 
  แนวปฏิบัติ 
  1) ผูบริหารและบุคลากรทุกระดับพรอมรับผิดชอบตอผลงานของเทศบาลตําบลทุงหลวงที่สงผล 
กระทบและเกิดความเสียหายตอสังคมโดยรวม 
  2) บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ เต็มความสามารถโดยมุงผลสําเร็จของงานพรอม
รับฟงการวิพากษหรือติชมจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และนํามาปรับปรุงพฒันางานใหดียิ่งขึ้น 
  3) เทศบาลตําบลทุงหลวง  พรอมรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด และมีมาตรการ
ดําเนินการตอบุคลากรที่ขาดความรับผิดชอบ ซึ่งสงผลใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ 
   2.1.1 นโยบายหลัก 
    สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับทั้งผูบริหารและเจาหนาที่ใหความสําคญั 
กับการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ดวยความมุงม่ัน อยางเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที ่
โดยยึดหลักความถูกตอง เปนธรรม เทาเทียม โดยสนับสนุนสงเสริมใหผูบริหารทุกระดับยึดหลักการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลโดยเครงครัดและตอเนื่อง และกํากับใหบุคลากรทุกฝายปฏิบัติหนาที่ตามกรอบจรรยาบรรณของ
ขาราชการเทศบาลตําบลทุงหลวง 
   2.1.2  มาตรการ/แนวทาง 
    1) สนับสนุนใหเจาหนาที่จัดใหทําคูมือการปฏิบัติงานตามภารกจิและเผยแพร 
ใหสาธารณชนทราบในชองทางที่หลากหลาย 
    2) จัดใหมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใชใน 
การดําเนินการเพื่อใหผูรับบริการหรือใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 
    3) สรางขวัญ และแรงจูงใจโดยการประกาศยกยองใหแกบุคลากรที่มี 
จรรยาบรรณดีเดน ประจําป 
    4) กําหนดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของผูบริหาร 
ระดับหนวยงานภายในเทศบาลตําบลทุงหลวง 
    5) ดําเนินการตามระเบียบวินัยบุคลากรของเทศบาลตําบลทุงหลวงอยาง
เครงครัด 

 2.2 แนวทางการแสดงเจตจํานงของผูบริหารในการบริหารงานอยางซ่ือสัตยสุจริต  
และมีธรรมาภิบาล  ประกอบดวย 

  2.2.1  นโยบายหลัก 
   สงเสริมใหผูบริหารทุกระดับมีความมุงม่ันตั้งใจ ที่จะนําหนวยงานให

ดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส ปราศจากการทุจริต บริหารราชการโดยยึดหลักซื่อสัตย สุจริต และ
พรอมรับผิดชอบ  หากเกิดความไมเปนธรรมหรือการทุจริตขึ้นในเทศบาลตําบลทุงหลวง 

     
2.2.2  มาตรการ/แนวทาง 



 1) จัดใหมีการแสดงเจตจํานงวาจะบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 
เจาหนาที่ในหนวยงานและตอสาธารณชน 

 
 

 2)  กําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
พัฒนา หนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของ หนวยงานภาครัฐ ในแตละดาน คือ ดานความโปรงใส ดานความพรอมรับผิด ดานความปลอด
จากการทุจริต ปฏิบัติงาน ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน และดาน
การสื่อสารภายใน หนวยงาน 

  3.  ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตนตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณขาราชการของเทศบาลตําบลทุงหลวง  และรักษาวินัยขาราชการโดยเครงครัด 
  แนวปฏิบัติ 

1)  ผูบังคับบัญชาและบุคลากรทุกคนรักษาจรรยาบรรณขาราชการและวินัยของตนเอง   
เสริมสรางพัฒนาใหผูใตบังคับบัญชารักษาจรรยาบรรณขาราชการและมีวินัย  รวมทั้งปองกันไมใหผูอยูใตบังคับ
บัญชากระทําผิดวินัย 

2)  เทศบาลตําบลทุงหลวง  ดําเนินการทางวินัยแกผูกระทําผิดวินัยอยางเครงครัด 
3.1 นโยบายในการปองกันไมใหบุคลากรรับหรือเรียกรับเงินม ีสิ่งของ หรือผลประโยชน จากผูมี 

สวนไดสวนเสีย ประกอบดวย 
   3.1.1  นโยบายหลัก 
    ใหความสําคัญในการปองกันไมใหบุคลากรรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของหรือ 
ผลประโยชนใดๆ จากผูมีสวนไดสวนเสียตามหลักนิติธรรม โดยยึดหลักความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที ่
เขมงวดกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งใชมาตรการเด็ดขาดเพื่อปองกันไมใหบคุลากรเรียกรับเงิน 
สิ่งของ หรือผลประโยชนอื่นใดจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
   3.2.1  มาตรการ/แนวทาง 
    1)  กําหนดใหมีคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของ
หนวยงาน และเผยแพรใหถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
    2) ใหความรูเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย เมื่อบุคลากรกระทําความผิดเพื่อให 
บุคลากรตระหนักในการไมรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชนใดๆ จากผูมีสวนไดสวนเสีย 

  3.2  แนวทางหลักเกี่ยวกับการปองกันไมใหบุคลากรใชตําแหนงหนาที่ในการเอื้อประโยชน 
ประกอบดวย 
   3.2.1  นโยบายหลัก 
    ใหความสําคัญและใชมาตรการเด็ดขาดเกี่ยวกับการปองกันไมใหบุคลากรใช
ตําแหนงหนาที่ของตนอยางไมเปนธรรมเพื่อเอ้ือประโยชนแกตนเอง พวกพองโดยยึดหลักความซื่อสัตยหรือผูอื่น 
สุจริตในการปฏิบัติหนาที่ 
   3.2.2  มาตรการ/แนวทาง 

    1)  กําหนดใหมีการรณรงคเผยแพร  หรือใหความรูเกี่ยวกับโทษวินัยในการใช
ตําแหนงหนาที่ของตนอยางไมเปนธรรมเพื่อเอ้ือประโยชนแกตนเอง  พวกพอง  หรือผูอื่น 
    2) สอดสองและปองกันการปฏิบัติงานของบุคลากรไมใหมีพฤติกรรมที่เขาขาย
การใชตําแหนงในการเอื้อประโยชนแกตนเอง  พวกพอง  หรือผูอืน่ 



 
 
 
  3.3  แนวทางเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการทุจริตเชิงนโยบาย  ประกอบดวย 
   3.3.1  นโยบายหลัก 
    ตระหนัก และใหความสําคัญการทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเปนการทุจริต
ทีเ่กิดจากความสัมพันธเกื้อหนุนกันระหวางผูบริหารของหนวยงานกับผูมีสวนไดสวนเสียที่เปนหนวยงานธุรกิจ
เอกชน/พวกพอง หรือมีการแทรกแซงทางการเมืองรวมดวย  เพื่อเอื้อประโยชนในสัญญาโครงการหรือสัมปทาน
ของหนวยงาน หรือแลกเปลี่ยนกับการกําหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ  ของผูบริหารหนวยงาน 

   3.3.2  มาตรการ/แนวทาง 

    1)  กําหนดใหมีการรณรงคเผยแพร  หรือใหความรูเกี่ยวกับโทษวินัยเมื่อมีการ
ทุจริตเชิงนโยบาย 
    2) กําหนดใหมีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการบริหารงานของ
ผูบริหารระดับหนวยงานภายในเทศบาลตําบลทุงหลวง 
  4.  ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร  วัฒนธรรมการทํางานของเทศบาลตําบลทุงหลวง  
เปนไปอยางมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล  เริ่มตนจากการรักษาความซื่อสัตยสุจริตในตนเองและมีคานิยมรวมใน
การตอตานทุจริต มีแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  แนวปฏิบัติ 

1)  ผูบริหารสูงสุดเปนผูนําในการแสดงเจตจํานงซื่อสัตยสุจิต  และกําหนดใหมีการปฏิบัติงาน 
ดานการปองและปราบปรามการทุจริตอยางเปนรูปธรรม 

2) แตงตั้งคณะทํางานตอตานการทุจริตเพื่อการบริหารงานที่โปรงใส  ดําเนินการปรับปรุง 
พัฒนาระบบงาน  กําหนดมาตรการ  ออกระเบียบ  เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  รวมถึงการเกิด
ผลประโยชนทับซอนในการดําเนินงาน 
  4.1  นโยบายการปลูกฝงและการสรางใหเกิดวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน ประกอบดวย 
   4.1.1  นโยบายหลัก 
    การใหความสําคัญกับการถายทอดพฤติกรรมการทํางานที่ดีใหกับบุคลากร                 
มีคุณธรรมและความซื่อสัตยใหแกกันอยูเสมอ  ไมยอมรับ  ไมทนตอพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงานทุก
ประเภทเกิดความอายและกลัวที่จะกระทําการทุจริต  ไมเพิกเฉยและพรอมที่จะดําเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต 
   4.1.2  มาตรการ/แนวทาง 

    1)  กําหนดใหมีการรณรงคหรือใหความรูเกี่ยวกับการลงโทษวินัยเมื่อบุคลากร
กระทําการทุจริต 
    2) สรางแรงจูงใจเพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติงานอยางสุจริต  ไมเพิกเฉยและ
พรอมที่จะดําเนินการเพื่อยับยังการทุจริต 
  4.2  แนวทางเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน
ประกอบดวย 
   4.2.1  นโยบายหลัก 
    ใหความสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อปองกันผลประโยชนทบัซอนใน 
หนวยงาน โดยใหบุคลากรในหนวยงานมีความเขาใจเกี่ยวกับการกระทําที่เปนผลประโยชนทับซอนหรือสามารถ 
แยกแยะประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมได และใหบุคลากรถือปฏิบัติอยางเครงครัด 



   5.2.2  มาตรการ/แนวทาง 

    1)  กําหนดใหมีจัดทําคูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับ
ซอนของเทศบาลตําบลทุงหลวง 
    2) กําหนดใหมีการถายทอดความรูเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชนทับซอน 

  4.3  แนวทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน  ประกอบดวย 
   4.3.1  นโยบายหลัก 
    ใหความสําคัญกับการปองกันการทุจริต โดยจัดทําแผนปองกันและปราบปราม 
การทุจริตของหนวยงานและการนําแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให
ความสําคัญกับกระบวนการตรวจสอบถวงดุลภายใน  เกี่ยวกับการดําเนินงานที่มีความเสี่ยงหรือมีโอกาสที่จะเกิด
การทุจริต 
   4.3.2  มาตรการ/แนวทาง 
     

    1)  กําหนดใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ดําเนินการและประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งรายงานตามแผนปฏิบัติการปองกันทุจริตประพฤติมชิอบ 
    2) จัดตั้งกลุมบุคลากรหรือจัดตั้งชมรมเพื่อการบริหารงานโปรงใส  ชวยการ
ปองกันและตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
  5.  ดานคุณธรรมการทํางาน  ในหนวยงานมีระบบการปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐานเปนไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 
  แนวปฏิบัติ 

1)  มีการกําหนดขั้นตอน คูมือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการปฏิบัติงานตามคูมือ  
หรือมาตรฐานเพื่อลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่  และใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม  เทา
เทียมและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2) มีระบบการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่  และกํากับ  
มาตรฐานการปฏิบัติงานอยางเครงครัดโดยผูบังคับบัญชาทุกระดับ 

3) ผูบริหารทุกระดับมีคุณธรรมในการบริหารงาน ทั้งดานการบริหารงานบุคคล การบริหาร  
งบประมาณ และการมอบหมายงานอยางเปนธรรม 

4) ผูบริหารทุกระดับเสริมสรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ  
เจาหนาที่ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  5.1  แนวทางเกี่ยวกับการกําหนดคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที 
เปนไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบปองกันและตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่
ประกอบดวย 
   5.1.1  นโยบายหลัก 
    ใหความสําคัญและเขมงวดกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรฐาน/ การ
ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกตองและความเสมอภาค ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอยาง และเปน
ธรรม 
   5.1.2  มาตรการ/แนวทาง 
 

1) ใหมีการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
2) ใหมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักดวยความเปนธรรม 
3) ใหบุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอนอยางเครงครัด เปนมาตรฐาน 

ยึดหลักความถูกตอง 



  5.2  แนวทางพัฒนาคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 
   5.2.1  นโยบายหลัก 
    ใหความสําคัญเกี่ยวกับระบบคุณธรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลดวยหลัก 
คุณธรรม ยึดหลักการคํานึงถึงความรูความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และหลักความยุติธรรม 

   5.2.2  มาตรการ/แนวทาง 

    1)  จัดทําแนวทางหรือวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคลดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหมีความชัดเจน เชน การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย การพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเลื่อนขั้น
เงินเดือน  และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบตางๆ     

2)  จัดใหมีการบริหารทรัพยากรบุคคลดวยระบบคุณธรรม ไมใชหลักอปุถมัภ  

และใชหลักความมั่นคงการรับรองการเปนอาชีพ มีทางกาวหนา มีคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ที่เปน
เกียรติและศักดิ์ศรี 
    3)  สรางแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรใหปฏิบัติงานดวยความจงรักภักดี 
  5.3  แนวทางพัฒนาคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ  ประกอบดวย 

   5.3.1  นโยบายหลัก 
    ใหความสําคัญกับการบริหารงบประมาณและการใชจายเงินงบประมาณอยาง 
เปนระบบ ตามหลักความโปรงใส หลักนิติธรรม ตรวจสอบไดและพิจารณาใชจายในสิ่งที่จําเปนตอการดําเนินงาน 
ตามภารกิจของเทศบาลตําบลทุงหลวงอยางมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล โดยยึดหลักความคุมคา  

   5.3.2  มาตรการ/แนวทาง 

    บริหารงบประมาณโดยใชหลักธรรมาภิบาล และการใชจายเงินงบประมาณให 
เปนไปดวยความจําเปน คุมคา โปรงใส และตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหาร 
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
  5.4  แนวทางในการมอบหมายท่ีมีความเปนธรรม เทาเทียม และไมเลือกปฏิบัติ  
ประกอบดวย 

   5.4.1  นโยบายหลัก 
    ใหความสําคญัเกี่ยวกับการมอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชา โดยการ
กระจายงานในหนาที่ความรับผิดชอบ และอํานาจการตัดสินใจภายในขอบเขตที่กําหนด โดยไมเลือกปฏิบัติ เปน
ธรรมแกผูรับมอบหมายงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน มีการสื่อสารและเอาใจใสติดตามในการมอบหมายงานที่ได
มอบหมายไปตลอดจนรับผิดชอบในผลของงานที่ไดรับมอบหมาย      

5.4.2  มาตรการ/แนวทาง 

    1)  กระจายอํานาจหนาที่และมอบหมายงานในหนาที่รับผิดชอบ โดยคํานึงถึง 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ตามกฎหมายโดยไมเลือกปฏิบัติ     

2)  ติดตามตรวจสอบและรับผิดชอบผลของงานที่ไดรับมอบหมาย 

  5.5  แนวทางที่ใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยและสงเสริมการปฏิบัติงาน 
ประกอบดวย 
   5.5.1  นโยบายหลัก 

ใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมการทํางานของผูปฏิบัติงานสงเสริมสนับสนุน 
การสรางสภาพแวดลอมทีเ่อือ้อํานวยตอการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 



5.5.2  มาตรการ/แนวทาง 

    การจัดสภาพแวดลอมการทํางานตามความตองการของบุคลากรของเทศบาล 
ตําบลทุงหลวง ที่เหมาะสม  จําเปน ที่เอ้ืออํานวยและสงเสริมการปฏิบัติงาน 

  6.  ดานการสื่อสารภายในหนวยงานเผยแพรบทบาทหนาที่และการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตําบลทุงหลวง  ผานชองทางตางๆ อยางชัดเจน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณเปนปจจุบัน 
  แนวปฏิบัติ 

1) ใหความสําคัญในการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลทุงหลวง  อยางเปด 
กวาง ทั่วถึง บนพื้นฐานแหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ควบคูไปกับการเปด
โอกาสการมีสวนรวมของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของประชาชน 
   6.1  นโยบายหลัก 
    ใหความสําคัญของรูปแบบ วิธีการ การสื่อสารเพื่อถายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง  
5  ดาน  ใหบุคลากรทุกคนทุกประเภททุกระดับในเทศบาลตําบลทุงหลวงรับทราบเพื่อใหเกิดผลตอความตระหนัก
และใหความสําคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปรงใส 
 
       
 

(นายสุทธิพจน  บูลยประมุข) 
นายกเทศมนตรีตําบลทุงหลวง 
   19 มกราคม  2564 

 
 

 
 


