
 
แนวทางการให้เทศบาลต าบลป่าป้องเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการบริหารงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

 เพ่ือส่งเสริมให้เทศบาลต าบลป่าป้อง เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานจึง
ก าหนดแนวทาง มาตรการ เพ่ือยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมของเทศบาลต าบลป่าป้อง ให้
บุคลากรทุกคนพึงยึดถือ เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง 

 1.ด้านความโปรงใส่ สาธารณชนและประชาชนผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลของเทศบาลต าบลป่า
ป้อง ได้อย่างสะดวกในช่องทางที่ก าหนด มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ เปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลป่าป้อง และมี
การจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ 

 แนวปฏิบัติ 

1.) ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณชน 
2.) ด าเนินการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือป้องกัน มิให้

ราชการเสียประโยชน์ 
3.) ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน ของเทศบาลต าบลป่าป้องอย่างชัดเจน ถูกต้อง 

ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
4.) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการด าเนินงานตามภารกิจหลักของเทศบาล

ต าบลป่าป้อง 
5.) เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็น และติดตาม 

ตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลป่าป้อง 
6.) มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนให้ประชาชน

รับทราบอย่างชัดเจน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน 
 
1.1 แนวทางด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ประกอบด้วย 

1.1.1 นโยบายหลัก 
 มุ่งเน้น และให้ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องด าเนินการตามที่กฎหมาย

ก าหนดอย่างเคร่งครัด ด้วยความโปร่งใส มีให้เกิดโอกาสในการเกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
1.1.2 มาตรการ/แนวทาง  

 1) ก ากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์อ่ืนๆ รวมถึงช่องทางอ่ืนๆ ที่
หลากหลาย 

 2) ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็น
ประจ าทุกเดือน และเผยแพร่ต่อท่ีสาธารณะทั้งทางเว็บไซต์และช่องทางอ่ืนที่หลากหลาย 



 3) ก าหนดมาตรการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน โดยก าหนดเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

 4) ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึง
การรายงานผลการวิเคราะห์ เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

 1.2 แนวทางการให้เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
  1.2.1 นโยบายหลัก 

   ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ และข้อมูลการด าเนินงานตาม
อ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้
หลากหลายช่องทาง โดยยึดหลักความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตรงไปตรงมาและตรวจสอบได้ ภายใต้
บทบัญญัติของกฎหมาย 

1.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
  1) ก าหนดให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ จัดท าสื่อเอกสารเผยแพร่ข้อมูลของ

หน่วยงานในช่องทางที่หลากหลาย 
  2) พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ให้มีความรอบรู้ข้อมูลต่างๆใน

ภาพรวมของเทศบาลต าบลป่าป้อง เพ่ือให้บริการข้อมูลตลอดเวลาท าการ 
  3) พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือท าการเผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
  4) ก าหนดให้ทุกหน่วยงาน ในเทศบาลต าบลป่าป้องจัดท าผลการด าเนินงาน       

พันธกิจ เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลป่าป้องอย่างต่อเนื่อง 
 

1.3  แนวทางส่งเสริมบทบาทของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
ประกอบด้วย  

1.3.1 นโยบายหลัก 
 ให้ความส าคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงาน ตั้งแต่ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน/จัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการ รวมถึงร่วมตรวจสอบ
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลป่าป้อง 

1.3.2 มาตรการ/แนวทาง  
 1) จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลป่าป้อง ตามพันธกิจโดยการ

มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 2) ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายใน เทศบาลต าบลป่าป้องด าเนินโครงการ

ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  
 
 
 

 



 
1.4 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน 

ประกอบด้วย 
  1.4.1 นโยบายหลัก 
   ส่งเสริม และพัฒนาระบบการจัดการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพทั้งเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมถึงเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลป่าป้อง เพ่ือให้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมติดตามตรวจสอบ โดยสามารถเข้าถึงระบบการร้องเรียนได้
อย่างรวดเร็ว 
  1.4.2 มาตรการ/แนวทาง 
   1) จัดให้มีหน่วยงานกลางรับเรื่องร้องเรียน 
   2) จัดให้มีคู่มือที่แสดงช่องทาง ขั้นตอนการร้องเรียน และการกระบวนการจัดการ
เรื่องร้องเรียน 
   3) ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามกระบวนการเรื่องร้องเรียนอย่าง
เคร่งครัด และรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบตามก าหนดเวลาที่เหมาะสม 
   4) ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือหาแนวทางแก้ไข 
 
 2. ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย 
 แนวปฏิบัติ 

1) ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับพร้อมรับผิดชอบต่อผลงานของเทศบาลต าบลป่าป้อง ที่ส่งผล
กระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 

2) บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถโดยมุ่งผลส าเร็จของงาน และพร้อม
รับฟังการวิพากษ์หรือติชมจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน ามาปรับปรุงพัฒนางาน
ให้ดียิ่งขึ้น 

3) เทศบาลต าบลป่าป้องพร้อมรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด และมีมาตรการด าเนินการต่อ
บุคคลกรที่ขาดความรับผิดชอบ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ 

2.1  ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกขั้นตอนต้องมีความถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วน เคร่งครัด ประกอบด้วย 
 2.1.1 นโยบายหลัก 

  ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับทั้งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ให้ความส าคัญกับการ
ปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ด้วยความมุ่งมั่น อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่โดย
ยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับยึดหลักการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัดและต่อเนื่อง และก ากับให้บุคลากรทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบจรรยาบรรณ
ของข้าราชการเทศบาลต าบลป่าป้อง 
 
 



 
 2.1.2  มาตรการ/แนวทาง 

  1) สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่จัดให้ท าคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ และเผยแพร่ให้
สาธารณชนทราบในช่องทางที่หลากหลาย 

  2) จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ด าเนินการเพื่อให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 

  3) สร้างขวัญและแรงจูงใจโดยการประกาศยกย่องให้แก่บุคลากรที่มีจรรยาบรรณ
ดีเด่น ประจ าปี 

  4) ก าหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร 
ระดับหน่วยงานภายในเทศบาลต าบลป่าป้อง 

  5) ด าเนินการตามระเบียบวินัยบุคลากรของเทศบาลต าบลป่าป้องอย่างเคร่งครัด 
2.2 แนวทางการแสดงเจตจ านงของผู้บริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และมีธรรมาภิบาล 
ประกอบด้วย  
 2.2.1  นโยบายหลัก 

  ส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตาม
ภารกิจด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต บริหารราชการโดยยึดหลักซื่อสัตย์ สุจริต และพร้อมรับผิดชอบ
หากเกิดความไม่เป็นธรรมหรือการทุจริตขึ้นในเทศบาลต าบลป่าป้อง 

 2.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
  1) จัดให้มีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้าหน้าที่

ในหน่วยงานและต่อสาธารณชน 
  2) ก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนา

หน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐ ในแต่ละด้าน คือ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด 
ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการท างาน
ในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 

3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการของเทศบาลต าบลป่าป้อง และรักษาวินัยข้าราชการโดยเคร่งครัด 
 แนวปฏิบัติ  

1) ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรทุกคนรักษาจรรยาบรรณข้าราชการและวินัยของตนเอง 
เสริมสร้างพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชารักษาจรรยาบรรณข้าราชการและมีวินัย รวมทั้งป้องกันไม่ให้ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชากระท าผิดวินัย 

2) เทศบาลต าบลป่าป้อง ด าเนินการทางวินัยแก่ผู้กระท าผิดวินัยอย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 



3.1 นโยบายในการป้องกันไม่ให้บุคลากรมีการรับหรือเรียกเก็บเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์
ใดๆจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 

 3.1.1 นโยบายหลัก  
  ให้ความส าคัญในการป้องกันไม่ให้บุคลากรรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของหรือ

ผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักนิติธรรม โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
เข้มงวดกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งใช้มาตรการเด็ดขาดเพ่ือป้องกันไม่ให้บุคลากรเรียกรับ
เงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 3.1.2 มาตรการ/แนวทาง  
  1) ก าหนดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

และเผยแพร่ให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
  2) ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย เมื่อบุคลากรกระท าความผิดเพ่ือให้

บุคลากรตระหนักในการไม่รับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
3.2 แนวทางหลักเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้บุคลากรใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ 

ประกอบด้วย 
3.2.1 นโยบายหลัก 
  ให้ความส าคัญและใช้มาตรการเด็ดขาดเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้บุคลากรใช้ต าแหน่ง

หน้าที่ของตนอย่างไม่เป็นธรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อ่ืน โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต
ในการปฏิบัติหน้าที่  

3.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
  1) ก าหนดให้มีการรณรงค์เผยแพร่ หรือให้ความรู้เกี่ยวกับโทษวินัยในการใช้

ต าแหน่งหน้าที่ของตนอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อื่น 
  2) สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการ

ใช้ต าแหน่งในการเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อื่น 
 
3.3 แนวทางเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย ประกอบด้วย 
 3.3.1 นโยบายหลัก 
  ตระหนัก และให้ความส าคัญการทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิด

จากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยงานธุรกิจ
เอกชน/พวกพ้อง หรือมีการแทรกแซงทางการเมืองร่วมด้วย เพื่อเอ้ือประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทาน
ของหน่วยงาน หรือแลกเปลี่ยนกับการก าหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆของผู้บริหารหน่วยงาน 

 3.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
  1) ก าหนดให้มีการรณรงค์เผยแพร่ หรือให้ความรู้เกี่ยวกับโทษวินัย เมื่อการทุจริต

เชิงนโยบาย 
  2) ก าหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารระดับ

หน่วยงานภายในเทศบาลต าบลป่าป้อง 
 



4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร วัฒนธรรมการท างานของเทศบาลต าบลป่าป้อง เป็นไป
อย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล เริ่มต้นจากการรักษาความซื่อสัตย์สุจริตในตนเองและมีค่านิยมร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริต มีแนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แนวปฏิบัติ 
1) ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้น าในการแสดงเจตจ านงซื่อสัตย์สุจริต และก าหนดให้มีการปฏิบัติงาน

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
2) แต่งตั้งคณะท างานต่อต้านการทุจริตเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส ด าเนินการปรับปรุงพัฒนา

ระบบงาน ก าหนดมาตรการ ออกระเบียบ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการด าเนินงาน 

4.1 นโยบายการปลูกฝังและการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย 
  4.1.1 นโยบายหลัก 

   การให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดีให้กับบุคลากร 
มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ ไม่ยอมรับ ไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงานทุก
ประเภทเกิดความอายและกลัวที่จะกระท าการทุจริต ไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะด าเนินการเพ่ือยับยั้งการทุจริต 

  4.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
   1) ก าหนดให้มีการรณรงค์หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการลงโทษวินัยเมื่อ

บุคลากรกระท าการทุจริต 
   2) สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานอย่างสุจริต ไม่เพิกเฉย 

และพร้อมจะด าเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต 
   
  4.2 แนวทางเกี่ยวกับการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
ประกอบด้วย 
   4.2.1 นโยบายหลัก 
    ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน โดยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ
สามารถแยะแยะประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ และให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
   4.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) ก าหนดให้มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติ งานเ พ่ือป้องกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลป่าป้อง 
    2) ก าหนดให้มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
  4.3 แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย 
   4.3.1 นโยบายหลัก 
    ให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริต โดยจัดท าแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน และการน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งให้ความส าคัญกับกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายใน เกี่ยวกับการด าเนินงานที่มีความเสี่ยงหรือมี
โอกาสที่จะเกิดการทุจริต 



   4.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) ก าหนดให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ด าเนินการและประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งรานงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบ 
    2) จัดตั้งกลุ่มบุคลากรหรือจัดตั้งชมรมเพ่ือการบริหารงานโปร่งใส ช่วยการ
ป้องกันและตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
 
  5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 
  แนวปฏิบัติ 

1) มีการก าหนดขั้นตอน คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ
หรือมาตรฐานเพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เท่า
เทียมและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2) มีระบบการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และก ากับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับ 

3) ผู้บริหารทุกระดับมีคุณธรรมในการบริหารงาน ทั้งด้านการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ และการมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 

4) ผู้บริหารทุกระดับเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
5.1 แนวทางเกี่ยวกับการก าหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่

ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ ประกอบด้วย 

  5.1.1 นโยบายหลัก 
   ให้ความส าคัญและเข้มงวดกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรฐาน/

คู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้องและความเสมอภาค ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
อย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม 

  5.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
   1) ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
   2) ให้มีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม 
   3) ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็น

มาตรฐานและยึดหลักความถูกต้อง 
5.2 แนวทางพัฒนาคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 
  5.2.1 นโยบายหลัก 
   ให้ความส าคัญเกี่ยวกับระบบคุณธรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยหลัก

คุณธรรม ยึดหลักการค านึงถึงความรู้ความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และหลักความยุติธรรม 
  5.2.2 มาตรการ/แนวทาง 



   1) จัดท าแนวทางหรือวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคลด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีความชัดเจน เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย การพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเลื่อนขั้น
เงินเดือน และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบต่างๆ 

   2) จัดให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยระบบคุณธรรม ไม่ใช้หลัก
อุปถัมภ์และใช้หลักความมั่นคงการรับรองการเป็นอาชีพ มีทางก้าวหน้า มีค่าตอบแทน และมีสวัสดิการที่
เหมาะสม ที่เป็นเกียรติและศักดิ์ศรี 

   3) สร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี 
5.3 แนวทางพัฒนาคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย 
  5.3.1 นโยบายหลัก 
   ให้ความส าคัญกับการบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

อย่างเป็นระบบ ตามหลักความโปร่งใส หลักนิติธรรม ตรวจสอบได้และพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลป่าป้องอย่างมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล โดยยึดหลักความคุ้มค่า 

  5.3.2 มาตรการ/แนวทาง  
   บริหารงบประมาณโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ให้เป็นไปด้วยความจ าเป็น คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 

5.4 แนวทางในการมอบหมายที่ มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกป ฏิบัติ  
ประกอบด้วย 

  5.4.1 นโยบายหลัก 
   ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการ

กระจายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และอ านาจการตัดสินใจภายในของเขตที่ก าหนด โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
เป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเท่าเทียม มีการสื่อสารและเอาใจใส่ติดตามในการมอบหมายงานที่
ได้รับมอบหมายไปตลอดจนรับผิดชอบในผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 

  5.4.2  มาตรการ/แนวทาง 
   1) กระจายอ านาจหน้าที่และมอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบ โดย

ค านึงถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
   2) ติดตามตรวจสอบและรับผิดชอบผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 
5.5 แนวทางที่ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน 

ประกอบด้วย  
  5.5.1 นโยบายหลัก 
   ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมการท างานของผู้ปฏิบัติงาน ส่งเสริม

สนับสนุนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 
  5.5.2 มาตรการ/แนวทาง  
   การจัดสภาพแวดล้อมการท างานตามความต้องการของบุคลากรของ

เทศบาลต าบลป่าป้อง ที่เหมาะสม จ าเป็น ที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน 
 
 



 
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  เผยแพร่บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของเทศบาล

ต าบลป่าป้อง ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน 
แนวปฏิบัติ 

1) ให้ความส าคัญในการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลป่าป้อง อย่างเปิด
กว้าง ทั่วถึง บนพ้ืนฐานแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ควบคู่ไปกับการเปิด
โอกาสการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน 

  6.1 นโยบายหลัก  
ให้ความส าคัญของรูปแบบ วิธีการ การสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 

ด้าน ให้บุคลากรทุกคนทุกประเภททุกระดับในเทศบาลต าบลป่าป้อง รับทราบเพ่ือให้เกิดผลต่อความตระหนัก
และให้ความส าคญัถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
   6.2 มาตรการ/แนวทาง 
   ถ่ายทอดนโยบาย/มาตรการการบริหารงานด้วยการซื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงาน ให้
บุคลากรทุกคนทุกประเภททุกระดับรับรู้ เข้าใจ และน าไปปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

 
(นายธัญญา ภาวะเดช)  

นายกเทศมนตรีต าบลป่าป้อง 
26 ธันวาคม 2563 

 

 

 

 

 


