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แนวทางการให้ต าบลหนองหล่มเป็นหน่วยงานท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการบริหารงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

--------------------------------------- 
เพื่อสง่เสรมิใหเ้ทศบาลต าบลหนองหล่ม เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบรหิารงาน 

จึงก าหนดแนวทาง มาตรการ เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมของเทศบาลต าบลหนองหล่ม ให ้
บุคลากรทุกคนพงึยึดถือ เป็นแนวปฏิบัติควบคู่กบักฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง 

1.ด้านความโปร่งใส สาธารณชนและประชาชนผูร้ับบริการสามารถเข้าถึงข้อมลูของเทศบาลต าบล 
หนองหลม่ ได้อย่างสะดวกในช่องทางทีก่ าหนด มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ เปิด
โอกาสให้ผูร้ับบรกิารและผูม้ีส่วนได้เสียเข้ามามสี่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองหลม่เจรญิศิลป์และมี
การจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ 

แนวปฏิบัติ 
1) ด าเนินการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกบัการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณชน 
2) ด าเนินการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนทีเ่กี่ยวข้องกบัการจัดซื้อจัดจ้าง เพือ่ป้องกัน มิ 

ให้ราชการเสียประโยชน์ 
3) ด าเนนิการเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกับการด าเนินงาน ของเทศบาลต าบลหนองหล่มอย่าง 

ชัดเจนถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
4) เปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการด าเนินงานตามภารกจิหลักของ 

เทศบาลต าบลหนองหล่ม 
5) เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบรกิาร ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็น และติดตาม 

ตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
6) มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน และประชาสมัพันธ์แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนให้ 

ประชาชนรบัทราบอย่างชัดเจน รบัฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อน ามาพัฒนาปรบัปรุงการด าเนินงาน 
1.1 แนวทางด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 

1.1.1 นโยบายหลัก 
มุ่งเน้น และให้ความส าคัญเกี่ยวกบัการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องด าเนินการ 

ตามที่กฎหมายก าหนดอย่างเครง่ครัด ด้วยความโปรง่ใส มิให้เกิดโอกาสในการเกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซือ้จัด
จ้างได ้

1.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
1)ก ากับให้หน่วยงานที่รบัผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการเปิดเผย 

ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซตข์องหน่วยงาน และเว็บไซต์อื่นๆ รวมถึงช่องทางอื่นๆ ที่
หลากหลาย 

2)ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าข้อมูลสรปุเกี่ยวกับการจัดซือ้จัด 
จ้างเป็นประจ าทุกเดือน และเผยแพร่ต่อทีส่าธารณะทัง้ทางเว็บไซต์และช่องทางอื่นทีห่ลากหลาย 

3)ก าหนดมาตรการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
กับการจัดซือ้จัดจ้างและผูเ้สนองาน โดยก าหนดเป็นข้ันตอนหนึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพือ่ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

4)ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดใหม้ีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
รวมถึงการรายงานผลการวิเคราะห์ เพื่อน ามาปรบัปรุงกระบวนการจัดซือ้จัดจ้างเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
 
 



1.2 แนวทางการใหเ้ปิดเผย และเข้าถึงข้อมลูของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
1.2.1 นโยบายหลัก 

ส่งเสริมใหม้ีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบับทบาทภารกจิ และข้อมูลการ  
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าทีท่ี่กฎหมายก าหนด เพือ่เปิดโอกาสใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมลูของหน่วยงาน
ไดห้ลากหลายช่องทาง โดยยึดหลักความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตรงไปตรงมาและตรวจสอบได้ ภายใต้
บทบญัญัติของกฎหมาย 

1.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
1)ก าหนดให้หน่วยงานประชาสมัพันธ์ จัดท าสื่อเอกสารเผยแพร่ข้อมลู 

ของหน่วยงานในช่องทางทีห่ลากหลาย 
2)พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ให้มีความรอบรู้ข้อมูล 

ต่างๆ ในภาพรวมของเทศบาลต าบลหนองหล่ม เพือ่ใหบ้ริการข้อมูลตลอดเวลาท าการ 
3)พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อท าการเผยแพร่ข้อมลูทีเ่กี่ยวข้อง 
4)ก าหนดให้ทุกหน่วยงาน ในเทศบาลต าบลหนองหล่มจัดท าผลการ 

ด าเนินงาน พันธกิจ เพื่อเผยแพรผ่ลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองหลม่อย่างต่อเนื่อง 
1.3 แนวทางส่งเสริมบทบาทของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้ามามสี่วนร่วมในการด าเนินงาน 

ประกอบด้วย 
1.3.1 นโยบายหลัก 

ให้ความส าคัญและเปิดโอกาสใหผู้้มสี่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามสี่วนร่วมใน 
การด าเนินงาน ตัง้แต่ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน/จดัท าแผนงาน ร่วมด าเนินการ รวมถงึร่วมตรวจสอบการ 
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองหล่ม 

1.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
1)จัดใหม้ีคณะกรรมการพฒันาเทศบาลต าบลหนองหลม่ ตามพันธกิจโดย 

การมสี่วนร่วมของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
2)ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายใน เทศบาลต าบลหนองหล่มด าเนิน 

โครงการภายใต้การมสี่วนร่วมของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
1.4 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัตงิาน/การใหบ้ริการของหน่วยงาน 

ประกอบด้วย 
1.4.1 นโยบายหลัก 

ส่งเสริม และพฒันาระบบการจัดการรบัเรื่องร้องเรียนที่มปีระสิทธิภาพทั้ง 
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัตหิน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมถึงเรือ่งร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
หนองหลม่ เพื่อให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมติดตามตรวจสอบ โดยสามารถเข้าถึงระบบการร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว 

1.4.2 มาตรการ/แนวทาง 
1)จัดใหม้ีหน่วยงานกลางรับเรือ่งร้องเรียน 
2)จัดใหม้ีคู่มือที่แสดงช่องทาง ข้ันตอนการร้องเรียน และกระบวนการ 

จัดการเรื่องรอ้งเรียน 
3)ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามกระบวนการเรื่อง 

ร้องเรียนอย่างเคร่งครัด และรายงานผลการจัดการเรือ่งร้องเรียนใหผู้ร้้องเรียนทราบตามก าหนดเวลาทีเ่หมาะสม 
 
 
 



4)ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าสรปุรายงานผลการด าเนินการ 
เรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปญัหาอปุสรรค เสนอต่อผู้บรหิารเพื่อหาแนวทางแก้ไข 

2.ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีความมุง่มั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม 
ประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัตหิน้าที่ใหบ้รรลเุป้าหมาย 

แนวปฏิบัติ 
1) ผู้บริหารและบุคลากรทกุระดบัพรอ้มรับผิดชอบต่อผลงานของเทศบาลต าบลหนองหลม่  

ที่ส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 
2) บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถโดยมุ่งผลส าเรจ็ของงาน  

และพรอ้มรับฟงัการวิพากษ์หรือติชมจากผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย และน ามาปรับปรงุพัฒนางานให้ดีย่ิงข้ึน 
3) เทศบาลต าบลหนองหล่มพร้อมรบัผิดชอบผลการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด และมีมาตรการ 

ด าเนินการต่อบุคลากรที่ขาดความรบัผิดชอบ ซึ่งส่งผลให้เกดิความเสียหายต่อทางราชการ 
2.1 ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทกุขั้นตอนต้องมีความถูกต้องตาม 

กฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วน เครง่ครัด ประกอบด้วย 
2.1.1 นโยบายหลัก 

ส่งเสริม สนบัสนุนให้บุคลากรทุกระดับทัง้ผู้บรหิาร และเจ้าหน้าที่ให้ความส าคัญ 
กับการปฏิบัติงาน/การบรหิารงาน ด้วยความมุ่งมั่น อย่างเตม็ประสิทธิภาพ มีความรบัผิดชอบต่อการปฏิบัตหิน้าที่ 
โดยยึดหลกัความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม โดยสนบัสนุนส่งเสริมใหผู้้บรหิารทุกระดบัยึดหลักการบริหารตามหลกั 
ธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัดและต่อเนื่อง และก ากับให้บุคลากรทุกฝ่ายปฏิบัตหิน้าที่ตามกรอบจรรยาบรรณของ 
ข้าราชการเทศบาลต าบลหนองหล่ม 

2.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
1) สนับสนุนใหเ้จ้าหน้าที่จัดให้ท าคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ และเผยแพร ่

ให้สาธารณชนทราบในช่องทางทีห่ลากหลาย 
2) จัดให้มกีารแสดงข้ันตอนการปฏิบัติตามภารกิจหลกั และระยะเวลาที่ใช้ใน 

การด าเนินการเพื่อใหผู้้รบับริการหรือใหผู้้มสี่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
3) สร้างขวัญ และแรงจูงใจโดยการประกาศยกย่องให้แกบุ่คลากรที่มี 

จรรยาบรรณดีเด่น ประจ าป ี
4) ก าหนดให้มกีารติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบรหิารงานของผู้บริหาร 

ระดับหน่วยงานภายในเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
5) ด าเนินการตามระเบียบวินัยบุคลากรของเทศบาลต าบลหนองหลม่อย่าง 

เคร่งครัด 
2.2 แนวทางการแสดงเจตจ านงของผู้บริหารในการบรหิารงานอย่างซื่อสัตย์สจุริต และมีธรรมาภิ 

บาล ประกอบด้วย 
2.2.1 นโยบายหลัก 

ส่งเสริมใหผู้้บรหิารทกุระดบัมีความมุง่มั่นตั้งใจ ที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกจิด้วยความโปรง่ใส ปราศจาก
การทจุริต บริหารราชการโดยยึดหลักซื่อสัตย์ สจุริต และพรอ้มรบัผิดชอบหากเกิดความไม่เป็นธรรมหรือการทจุริตข้ึน
ในเทศบาลต าบลหนองหล่ม 

2.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
1)จัดใหม้ีการแสดงเจตจ านงว่าจะบรหิารงานด้วยความซื่อสตัย์สุจริตต่อ 

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและต่อสาธารณชน 
 



2)ก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กจิกรรม เพื่อพัฒนา 
หน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปรง่ใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ ในแต่ละด้าน คือ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทจุริตในการ 
ปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายใน 
หน่วยงาน 

3.ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสรมิให้บุคลากรปฏิบัติตน 
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการของเทศบาลต าบลหนองหลม่ และรกัษาวินัยข้าราชการโดย
เคร่งครัด 

แนวปฏิบัติ 
1) ผู้บังคับบญัชาและบุคลากรทุกคนรักษาจรรยาบรรณข้าราชการและวินัยของตนเอง  

เสริมสร้างพัฒนาให้ผู้อยู่ใตบ้ังคับบัญชารกัษาจรรยาบรรณข้าราชการและมีวินัย รวมทั้งป้องกันไม่ใหผู้้อยู่ใต้บงัคับ
บัญชากระท าผิดวินัย 

2) เทศบาลต าบลหนองหล่ม ด าเนินการทางวินัยแก่ผู้กระท าผิดวินัยอย่างเคร่งครัด 
3.1 นโยบายในการป้องกันไม่ใหบุ้คลากรมีการรบัหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ 

ใดๆจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 
3.1.1 นโยบายหลัก 

ให้ความส าคัญในการป้องกันไม่ใหบุ้คลากรรับหรือเรียกรบัเงนิ สิ่งของ 
หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียตามหลักนิติธรรม โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สจุริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
เข้มงวดกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทกุระดบั รวมทัง้ใช้มาตรการเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้บุคลากรเรียกรบัเงิน 
สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

3.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
1)ก าหนดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อนของ 

หน่วยงานและเผยแพร่ให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
2)ให้ความรูเ้กี่ยวกับการลงโทษทางวินัย เมื่อบุคลากรกระท าความผิด 

เพื่อใหบุ้คลากรตระหนักในการไมร่ับหรือเรียกรบัเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
3.2 แนวทางหลกัเกี่ยวกบัการป้องกันไม่ใหบุ้คลากรใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ 

ประกอบด้วย 
3.2.1 นโยบายหลัก 

ให้ความส าคัญและใช้มาตรการเด็ดขาดเกี่ยวกบัการป้องกันไม่ให้บุคลากร 
ใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนอย่างไมเ่ป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชนแ์ก่ตนเอง พวกพ้อง หรอืผู้อื่น โดยยึดหลกัความซื่อสัตย์ 
สุจริตในการปฏิบัติหน้าที ่

3.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
1) ก าหนดให้มกีารรณรงค์เผยแพร่ หรือให้ความรู้เกี่ยวกบัโทษวินัยในการ 

ใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนอย่างไมเ่ป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชนแ์ก่ตนเอง พวกพ้อง หรอืผู้อื่น 
2) สอดสอ่งและป้องกันการปฏิบัตงิานของบุคลากรไม่ให้มพีฤติกรรมที่เข้า 

ข่ายการใช้ต าแหน่งในการเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพอ้ง หรือผู้อื่น 
 
 
 
 



3.3 แนวทางเกี่ยวกับความปลอดจากการทจุริตเชิงนโยบาย ประกอบด้วย 
3.3.1 นโยบายหลัก 

ตระหนัก และให้ความส าคัญการทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งมีลกัษณะเป็นการ 
ทุจริตที่เกิดจากความสมัพันธ์เกือ้หนุนกันระหว่างผูบ้รหิารของหน่วยงานกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยงานธุรกจิ
เอกชน/พวกพ้อง หรือมีการแทรกแซงทางการเมอืงร่วมด้วย เพื่อเอื้อประโยชน์ในสัญญาโครงการหรอืสมัปทานของ 
หน่วยงาน หรือแลกเปลี่ยนกับการก าหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผูบ้รหิารหน่วยงาน 

3.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
1) ก าหนดให้มกีารรณรงค์เผยแพร่ หรือให้ความรู้เกี่ยวกบัโทษวินัย เมื่อมี 

การทจุริตเชิงนโยบาย 
2) ก าหนดให้มกีารติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบรหิารงานของ 

ผู้บริหารระดบัหน่วยงานภายในเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
4.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร วัฒนธรรมการท างานของเทศบาลต าบลหนองหลม่ เป็นไป 

อย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล เริ่มต้นจากการรักษาความซื่อสัตย์สจุริตในตนเองและมีค่านิยมร่วมในการต่อต้าน
ทุจริต มีแนวทางการปฏิบัติงาน เพือ่ป้องกันการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

แนวปฏิบัติ 
1) ผู้บริหารสงูสุดเป็นผู้น าในการแสดงเจตจ านงซือ่สัตย์สุจริต และก าหนดให้มกีาร 

ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริตอย่างเป็นรูปธรรม 
2) แต่งตั้งคณะท างานต่อต้านการทจุริตเพื่อการบริหารงานทีโ่ปร่งใส ด าเนินการปรบัปรุง 

พัฒนาระบบงาน ก าหนดมาตรการ ออกระเบียบ เพื่อป้องกนัการทจุริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการด าเนินงาน 

4.1 นโยบายการปลกูฝงัและการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมสุจรติในหน่วยงาน ประกอบด้วย 
4.1.1 นโยบายหลัก 

การให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดใีห้กับ 
บุคลากร มีคุณธรรมและซือ่สัตย์สุจริตให้แกก่ันอยู่เสมอ ไม่ยอมรบั ไม่ทนต่อพฤติกรรมการทจุริตในการปฏิบัติงานทกุ
ประเภทเกิดความอายและกลัวที่จะกระท าการทุจริต ไม่เพกิเฉยและพร้อมที่จะด าเนินการเพื่อยบัยั้งการทจุริต 

4.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
1) ก าหนดให้มกีารรณรงค์หรอืให้ความรูเ้กี่ยวกับการลงโทษวินัยเมื่อ 

บุคลากรกระท าการทจุริต 
2) สร้างแรงจูงใจเพือ่ให้บุคลากรมีการปฏิบัตงิานอย่างสุจริต ไม่เพิกเฉย  

และพรอ้มทีจ่ะด าเนินการเพื่อยับยั้งการทจุริต 
4.2 แนวทางเกี่ยวกับการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  

ประกอบด้วย 
4.2.1 นโยบายหลัก 

ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ในหน่วยงาน โดยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระท าทีเ่ป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถ 
แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ และให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 



4.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
1) ก าหนดให้มกีารจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปอ้งกัน 

ผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
2) ก าหนดให้มกีารถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกบัเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

4.3 แนวทางการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย 
4.3.1 นโยบายหลัก 

ให้ความส าคัญกบัการป้องกันการทุจริต โดยจัดท าแผนปอ้งกันและ 
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน และการนาแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรปูธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้
ความส าคัญกับกระบวนการตรวจสอบถ่วงดลุภายใน เกี่ยวกับการด าเนินงานทีม่ีความเสี่ยงหรือมโีอกาสทีจ่ะเกิดการ
ทุจริต 

4.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
1) ก าหนดให้มกีารจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริตประพฤติมิ 

ชอบด าเนินการและประเมินผลการด าเนินงาน รวมทัง้รายงานตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันทุจริตประพฤติมิชอบ 
2) จัดต้ังกลุ่มบุคลากรหรือจัดต้ังชมรมเพือ่การบรหิารงานโปร่งใส ช่วยการ 

ป้องกันและตรวจสอบการทจุริตประพฤติมิชอบทกุรปูแบบ 
5.ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบตัิงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักธรร 

มาภิบาล และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 
แนวปฏิบัติ 
1) มีการก าหนดข้ันตอน คู่มือ หรอืมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการปฏิบัตงิานตาม 

คู่มือหรอืมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และให้ความส าคัญกบัการปฏิบัตงิานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2) มีระบบการตรวจสอบเพือ่ป้องกันการละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่ของเจ้าหน้าที่และก ากับ 
มาตรฐานการปฏิบัตงิานอย่างเคร่งครัดโดยผูบ้ังคับบัญชาทกุระดับ 

3) ผู้บริหารทุกระดับมีคุณธรรมในการบรหิารงาน ทัง้ด้านการบรหิารงานบุคคล การบริหาร 
งบประมาณ และการมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 

3) ผู้บริหารทุกระดับเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้ออ านวยและสนับสนุนการปฏิบัตงิาน 
ของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.1 แนวทางเกี่ยวกับการก าหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกจิ 
หลักที่ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบข้ันตอน และมรีะบบปอ้งกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ ประกอบด้วย 

5.1.1 นโยบายหลัก 
ให้ความส าคัญและเข้มงวดกับการปฏิบัตงิานของบุคลากรตามมาตรฐาน/คู่มือ 
การปฏิบัตงิาน โดยยึดหลกัความถูกต้องและความเสมอภาค ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 
และเป็นธรรม 

5.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
1)ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรอืมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
2)ให้มีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม 
3)ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้ันตอนอย่างเคร่งครดั เป็น 

มาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้อง 
 



5.2 แนวทางพัฒนาคุณธรรมในการบรหิารงานบุคคล 
5.2.1 นโยบายหลัก 

ให้ความส าคัญเกี่ยวกับระบบคุณธรรมการบรหิารทรัพยากรบุคคลด้วย 
หลักคุณธรรม ยึดหลักการค านึงถึงความรู้ความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัตงิาน และหลักความยุติธรรม 

5.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
1) จัดท าแนวทางหรือวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคลด้านการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลให้มีความชัดเจน เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนข้ันเงินเดือน 
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรปูแบบต่างๆ 

2) จัดให้มกีารบรหิารทรัพยากรบุคคลด้วยระบบคุณธรรม ไม่ใช้หลัก 
อุปถัมภ์และใช้หลักความมั่นคงการรับรองการเป็นอาชีพ มีทางก้าวหน้า มีค่าตอบแทน และสวัสดกิารทีเ่หมาะสม ที่
เป็นเกียรติและศักดิ์ศร ี

3) สร้างแรงจูงใจเพือ่รักษาบุคลากรใหป้ฏิบัติงานด้วยความจงรกัภักดี 
5.3 แนวทางพัฒนาคุณธรรมในการบรหิารงบประมาณ ประกอบด้วย 

5.3.1 นโยบายหลัก 
ให้ความส าคัญกบัการบรหิารงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

อย่างเป็นระบบ ตามหลักความโปรง่ใส หลักนิติธรรม ตรวจสอบได้และพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นต่อการด าเนินงาน
ตามภารกิจของเทศบาลต าบลหนองหลม่อย่างมีประสทิธิภาพ/ประสิทธิผล โดยยึดหลักความคุ้มค่า 

5.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
บรหิารงบประมาณโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และการใช้จ่ายเงิน 

งบประมาณให้เป็นไปด้วยความจ าเป็น คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ ยึดหลกัการบรหิารมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิและ
บรหิารงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงาน 

5.4 แนวทางในการมอบหมายที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลอืกปฏิบัติ 
ประกอบด้วย 

5.4.1 นโยบายหลัก 
ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บงัคับบญัชา โดยการ 

กระจายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และอ านาจการตัดสินใจภายในขอบเขตที่ก าหนด โดยไม่เลือกปฏิบัติ เป็นธรรม
แก่ผู้รบัมอบหมายงานทกุคนอย่างเท่าเทียมกัน มีการสือ่สารและเอาใจใส่ติดตามในการมอบหมายงานที่ได้มอบหมาย
ไปตลอดจนรับผิดชอบในผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 

5.4.2 มาตรการ/แนวทาง 
1) กระจายอ านาจหน้าที่และมอบหมายงานในหน้าทีร่ับผิดชอบ โดยค า  

นึงถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัต ิ
2) ติดตามตรวจสอบและรบัผิดชอบผลของงานที่ได้รบัมอบหมาย 

5.5 แนวทางที่ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยและสง่เสรมิการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย 

5.5.1 นโยบายหลัก 
ให้ความส าคัญกบัสภาพแวดล้อมการท างานของผู้ปฏิบัตงิาน ส่งเสรมิ 

สนับสนุนในการสร้างสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 
 
 
 



5.5.2 มาตรการ/แนวทาง 
การจัดสภาพแวดล้อมการท างานตามความต้องการของบุคลากรของ 

เทศบาลต าบลหนองหล่ม ทีเ่หมาะสม จ าเป็น ที่เอื้ออ านวยและสง่เสรมิการปฏิบัติงาน 
6.ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เผยแพรบ่ทบาทหน้าที่และการปฏิบัตงิานของเทศบาลต าบล 

หนองหลม่ ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบรูณ์เป็นปัจจุบัน 
แนวปฏิบัติ 
1) ให้ความส าคัญในการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลหนองหลม่ 

อย่างเปิดกว้าง ทั่วถึง บนพื้นฐานแหง่พระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ควบคู่ไปกับการ 
เปิดโอกาสการมสี่วนร่วมของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน 

6.1 นโยบายหลัก 
ให้ความส าคัญของรูปแบบ วิธีการ การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5  

ด้าน ให้บุคลากรทุกคนทกุประเภททุกระดับในเทศบาลต าบลหนองหล่ม รบัทราบเพื่อใหเ้กิดผลต่อความตระหนกัและ
ให้ความส าคัญถึงการปฏิบัตงิานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส 

6.2 มาตรการ/แนวทาง 
ถ่ายทอดนโยบาย/มาตรการการบรหิารงานด้วยการซื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงาน ให ้

บุคลากรทุกคนทกุประเภททุกระดับรับรู้ เข้าใจ และน าไปปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและความโปรง่ใส และประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้รับทราบ 
  
 

         (ลงช่ือ) ว่าที่ร้อยโท 
       (วันชัย  ถ่ินจันทร์) 
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัตหิน้าที ่

        นายกเทศมนตรีต าบลหนองหล่ม 


