
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ 
เรื่อง  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
.............................................................. 

  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านที่ดี      พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบในภาครัฐ ก าหนดให้
ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ
การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุก
ระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ จึงได้ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือเป็นมาตรฐาน 
แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว  จึงก าหนดแนวทางให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุถือปฏิบัติและด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการ
บริหารที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 
  ๒. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม น าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและด าเนินชีวิต 

  ๓. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกข้ันตอน และ 
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
  ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านองค์การบริหาร
ส่วนต าบลต าหรุ 

  ๕. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๖    กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
                       
 

(นายนิพล  วิเศษรจนา) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ     
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ 
เรื่อง  นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการบริหารงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
-------------------------- 

   ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้ประกาศก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ 
และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นท่ีจะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส 
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต ไปแล้ว นั้น 
  เพ่ือส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 
จึงก าหนดนโยบายหลัก มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ ให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง 
  ๑. ด้านความโปร่งใส  พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิ
บาล  ด้วยความโปร่งใส  เป็นธรรม  และมีจริยธรรม  โดยมีแนวทางในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่   
  แนวปฏิบัติ 
               ๑.๑  การให้และเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ  ต้องชัดเจน  ถูกต้อง  และครบถ้วน  รวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ  ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
               ๑.๒  การด าเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องด าเนินการและส่งเสริม  ให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
               ๑.๓  เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การแสดงความ
คิดเห็น  ร่วมวางแผนและจัดท าแผนงาน  ร่วมด าเนินการ  และร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน 
               ๑.๔  มีกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่  การให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่  อันไม่
โปร่งใส  หรือทุจริตต่อหน้าที่  เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑.๑ นโยบายการให้เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
   ๑.๑.๑ นโยบายหลัก 
    ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ และข้อมูลการด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าที่ที่กฎหมายก าหนด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้หลากหลายช่องทาง โดยยึด
หลักความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตรงไปตรงมาและตรวจสอบได้ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย 
   ๑.๑.๒ มาตรการ/แนวทาง 
    ๑)ก าหนดให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ จัดท าสื่อเอกสารเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานใน
ช่องทางที่หลากหลาย 
    ๒)พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ให้มีความรอบรู้ข้อมูลต่างๆ ในภาพรวมของ 
อบต. เพ่ือให้บริการข้อมูลตลอดเวลาท าการ 
    ๓)พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือท าการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
    ๔)ก าหนดให้ทุกหน่วยงานย่อยในเทศบาลจัดท าผลการด าเนินงาน พันธกิจ เพ่ือเผยแพร่ผล
การด าเนินงานของ อบต.อย่างต่อเนื่อง 
    



 
 
๑.๑.๓ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
 
 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๑.จัดท าแผนการ
พัฒนางาน

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

แผนการพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

จ านวน ๑ แผ่น 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

ส านักปลัด 

๒.พัฒนาเว็บไซต์ของ
อบต. 

เว็บไซต์ของอบต. - ปีงบประมาณ 
พ.ศ..๒๕๖๓ 

ส านักปลัด 

๓.พัฒนาบุคลากร
ด้านการ

ประชาสัมพันธ์ 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ..๒๕๖๓ 

ส านักปลัด 

๔.พัฒนาเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์

กับองค์กรสื่อ
ภายนอกอบต. 

จ านวนเครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ์กับองค์กรสื่อ

ภายนอก อบต. 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ..๒๕๖๓ 

ส านักปลัด 

 
 ๑.๒ นโยบายด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 
   ๑.๒.๑ นโยบายหลัก 
    มุ่งเน้น และให้ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด
อย่างเคร่งครัด ด้วยความโปร่งใส มิให้เกิดโอกาสในการเกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 
   ๑.๒.๒ มาตรการ/แนวทาง 
    ๑)ก ากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์อ่ืนๆ รวมถึงช่องทางอ่ืนๆ ที่หลากหลาย 
    ๒)ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจ าทุก
เดือน และเผยแพร่ต่อที่สาธารณะทั้งทางเว็บไซต์และช่องทางอ่ืนที่หลากหลาย 
    ๓)ก าหนดมาตรการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และผู้เสนองาน โดยก าหนดเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
    ๔)ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการรายงาน
ผลการวิเคราะห์ เพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
   ๑.๒.๓ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   
 

 
  ๑.๓ นโยบายส่งเสริมบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
   ๑.๓.๑ นโยบายหลัก 
    ให้ความส าคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ตั้งแต่
ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน/จัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการ รวมถึงร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาล 
   ๑.๓.๒ มาตรการ/แนวทาง 
    ๑)จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาอบต.พันธกิจโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    ๒)ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายในอบต.ด าเนินโครงการภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๑.พัฒนาเว็บไซต์การ
เผยแพร่ข้อมูลการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

๑.มีช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน
เว็บไซต์ของเทศบาลอย่าง

เป็นระบบ 
๒.ความพึงพอใจของผู้เข้า

เยี่ยมชมเว็บไซต์ 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ..๒๕๖๓ 

งานพัสดุ กองคลัง 
ร่วมกับงาน
เทคโนโลยี

สารสนเทศ ส านัก
ปลัด 

 
๒.จัดท ารายงาน 

“การวิเคราะห์การ
จัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา
และแนวทางการ

พัฒนา” 

๑.มีรายงานการวิเคราะห์ผล
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี 

งปม.๕๙ รวมถึงมีการ
วิเคราะห์ปัญหาและแนว

ทางการแก้ไขส าหรับปี งปม.
๖๓ 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ..๒๕๖๓ 

งานพัสดุ กองคลัง 
ร่วมกับ หน่วย

ตรวจสอบภายใน 

 ๒.มีการน าผลการวิเคราะห์
จาก งปม.๕๙ มาปรับปรุง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างปี 

งปม.๖๓ 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ..๒๕๖๓ 

งานพัสดุ กองคลัง 
ร่วมกับ หน่วย

ตรวจสอบภายใน 

 ๓.มีรายงานการวิเคราะห์ผล
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี  

งปม.๖๓ รวมถึงมีการ
วิเคราะห์ปัญหาและแนว
ทางการแก้ไข ส าหรับปี 

งปม.๖๑ 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ..๒๕๖๓ 

กองคลัง 

๓.จัดท าแผนพัฒนา
ระบบการจัดซื้อจัด

จ้าง 

มีแผนพัฒนาระบบการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ..๒๕๖๓ 

กองคลัง 



   ๑.๓.๓ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๑.ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการ
ด าเนินงานของ 
อบต. 

จ านวนหน่วยงานที่ได้ด าเนิน
โครงการโดยการมีส่วน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ..๒๕๖๓ 

ทุกส่วนราชการ 

๒.พัฒนาแผนงาน/
โครงการโดยการมี
ส่วนร่วมกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

จ านวนโครงการที่เกิดจาก
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ..๒๕๖๓ 

ทุกส่วนราชการ 

 
  ๑.๔ นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
   ๑.๔.๑ นโยบายหลัก 
    ส่งเสริม และพัฒนาระบบการจัดการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพทั้งเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมถึงเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ เพ่ือให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมติดตามตรวจสอบ โดยสามารถเข้าถึงระบบการร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว  
   ๑.๔.๒ มาตรการ/แนวทาง 
    ๑)จัดให้มีหน่วยงานกลางรับเรื่องร้องเรียน 
    ๒)จัดให้มีคู่มือที่แสดงช่องทาง ขั้นตอนการร้องเรียน และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
    ๓)ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามกระบวนการเรื่องร้องเรียนอย่างเคร่งครัด 
และรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบตามก าหนดเวลาที่เหมาะสม 
    ๔)ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อม
ระบุปัญหาอุปสรรค เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือหาแนวทางแก้ไข 
   ๑.๔.๓ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๑.จัดตั้งหน่วยงาน
กลางรับเรื่อง
ร้องเรียน 

1.มีหน่วยงานกลางรับเรื่อง
ร้องเรียน 
2.มีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
ร้องเรียน 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ..๒๕๖๓ 

ส านักปลัด 

๒.พัฒนาคู่มือแนว
ปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนและ
เผยแพร่คู่มือและ
ขั้นตอนการปฏิบัติใน
การด าเนินการผ่าน
เว็บไซต์ 

๑.มีคู่มือแนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียน 
๒.มีการเผยแพร่คู่มือและ
ขั้นตอนการปฏิบัติในการ
ด าเนินการเว็บไซต์ 
๓.มีรายงานผลการจัดการ
เรื่องร้องเรียน 
๔.มีการแจ้งผลการจัดการ
เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
ทราบ 
 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ..๒๕๖๓ 

ส านักปลัด 



 
  ๒. ด้านความพร้อมรับผิด  พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจ้าหน้าที่ ด้วยความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน  โดยค านึงถึงความส าเร็จของงาน  มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่  และ
พฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยมุ่งผลส าเร็จของงาน   
แนวปฏิบัติ  
                ๒.๑  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติท่ีแสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่
อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ 
                ๒.๒  เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่าง
ครบถ้วนและเคร่งครัด  กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตน 
                ๒.๓  ผู้บริหาร  บริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
แก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
   ๒.๑.๑ นโยบายหลัก 
    ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้ความส าคัญกับการ
ปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ด้วยความมุ่งมั่น อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความ
ถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัดและ
ต่อเนื่อง และก ากับให้บุคลากรทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบจรรยาบรรณของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ 
   ๒.๑.๒ มาตรการ/แนวทาง 
    ๑)สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่จัดให้ท าคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจและเผยแพร่ให้สาธารณชน
ทราบในช่องทางท่ีหลากหลาย 
    ๒)จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติตามภารกิจ และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ
เพ่ือให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
    ๓)สร้างขวัญและแรงจูงใจโดยการประกาศยกย่องให้แก่บุคลากรที่มีจรรยาบรรณดีเด่น 
ประจ าปี 
    ๔)ก าหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารระดับหน่วยงาน
ภายในอบต. 
    ๕)ด าเนินการตามระเบียบวินัยบุคลากรของอบต.อย่างเคร่งครัด 
 

๒.๑.๓ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๑.จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

-.มีกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ด้านนวัตกรรมคู่มือ
การปฏิบัติงานของบุคลากร
สายวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

ทุกส่วนราชการ 

๒.จัดให้มีการแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติ

ตามภารกิจ 

2.มีผลงานอันเกิดจากการ
ปฏิบัติตามภารกิจ 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

ทุกส่วนราชการ 

๓.ประกาศเกียรติ
คุณยกย่องผู้มี

จรรยาบรรณวิชาชีพ
ดีเด่น 

๑.จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การยกย่องผู้มีจรรยาบรรณ

วิชาชีพดีเด่น 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

ส านักปลัด 



๔.ติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลการ
บริหารงานของ
ผู้บริหารระดับ

หน่วยงานภายใน 
อบต. 

๑.มีรายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลการ
บริหารงานของผู้บริหาร 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

คณะกรรมการ
ติดตาม 

ตรวจสอบ
ประเมินผลการ
บริหารงานของ

ผู้บริหาร 
 
   ๒.๒นโยบายการแสดงเจตจ านงของผู้บริหารในการบริหารงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริตและมีธรรมาภิ
บาล ประกอบด้วย 
   ๒.๒.๑ นโยบายหลัก 
    ส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับมีความมุ่งม่ันตั้งใจ ที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจ
ด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต บริหารราชการโดยยึดหลักซ่ือสัตย์ สุจริต และพร้อมรับผิดชอบหากเกิดความไม่เป็นธรรม
หรือการทุจริตขึ้นในเทศบาล 
   ๒.๒.๒ มาตรการ/แนวทาง 
    ๑)จัดให้มีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานและต่อสาธารณชน 
    ๒)ก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในแต่ละ
ด้าน คือ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมใน
องค์กร ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
   ๒.๒.๓ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๑.แสดงเจตจ านง
สุจริต อบต.ต าหรุ 

๑.แสดงเจตจ านงสุจริต 
อบต.ต าหรุ 
๒.จ านวนบุคลากรของอบต.
ต าหรุที่เข้าร่วมกิจกรรม 
๓.จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่ได้รับทราบเจตจ านง 
 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

ทุกส่วนราชการ 

 
 ๓.  ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกระบวนการมาตรฐาน  ทั้งในระหว่างการส่งมอบบริการ  หรือขั้นตอนการให้บริการ  ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอ
เงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน  กลุ่ม  หรือพวกพ้อง   
แนวปฏิบัติ 
               ๓.๑  สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน  ไม่เลือกปฏิบัติ  ไม่เรียกรับเงิน  สิ่งของ  หรอืผลประโยชน์ใด ๆ  จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพ่ือแลกกับการ
ปฏิบัติงานของตน  หรือการปฏิบัติ  ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  การใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนอย่างไม่เป็นธรรม  เพ่ือเอ้ือประโยชน์
แก่ตนเอง  พวกพ้องของตน  หรือผู้อื่นผู้ได 
 
 
 



 
               ๓.๒  สอดส่องและป้องกนัการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับมิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการ 
ทุจริตในเชิงนโยบาย  ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็น
ธุรกิจเอกชน  เพ่ือเอ้ือผลประโยชน์ในสัญญา  โครงการ  หรือสัมปทานของหน่วยงาน  แลกเปลี่ยนกับการก าหนดนโยบายหรือ
การอนุมัติใด ๆ  ของผู้บริหาร 
  ๓.๑ นโยบายในการป้องกันไม่ให้บุคลากรมีการรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 
   ๓.๑.๑ นโยบายหลัก 
    ให้ความส าคัญในการป้องกันไม่ให้บุคลากรรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของหรือผลประโยชน์ใดๆ 
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักนิติธรรม โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เข้มงวดกับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกระดับ รวมทั้งใช้มาตรการเด็ดขาดเพ่ือป้องกันไม่ให้บุคลากรเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
   ๓.๑.๒ มาตรการ/แนวทาง 
    ๑)ก าหนดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และ
เผยแพร่ให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
    ๒)ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย เมื่อบุคลากรกระท าความผิดเพ่ือให้บุคลากร
ตระหนักในการไม่รับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   ๓.๑.๓ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๑.จัดท าคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนของอบต.ต า
หร ุ

1.มีคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ 
อบต. 
 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

ส านักปลัด 

๒.จัดประชุม/อบรม/
สัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรู้เกี่ยวกับ 
“การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน”ภายใน
หน่วยงาน (ให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ลงโทษทางวินัยเมื่อ
บุคลากรกระท า
ความผิดในการรับ
หรือเรียกรับเงิน 
สิ่งของ หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด
จากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย) 
 

1.มีรายงานการประชุม/
อบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรู้เกี่ยวกับ “การ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน” ภายในหน่วยงาน 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

ส านักปลัด 

 



  ๓.๒ นโยบายหลักเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้บุคลากรใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ ประกอบด้วย 
   ๓.๒.๑ นโยบายหลัก 
    ให้ความส าคัญและใช้มาตรการเด็ดขาดเก่ียวกับการป้องกันไม่ให้บุคลากรใช้ต าแหน่งหน้าที่
ของตนอย่างไม่เป็นธรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อื่น โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
   ๓.๒.๒ มาตรการ/แนวทาง 
    ๑)ก าหนดให้มีการรณรงค์เผยแพร่ หรือให้ความรู้เกี่ยวกับโทษวินัยในการใช้ต าแหน่งหน้าที่
ของตนอย่างไม่เป็นธรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อื่น 
    ๒)สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการใช้ต าแหน่ง
ในการเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อ่ืน 
 
   ๓.๒.๓ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๑.จัดประชุม/อบรม/
สัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรู้เกี่ยวกับ 
“การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน”ภายใน
หน่วยงาน (ให้
ความรู้เกีย่วกับการ
ลงโทษทางวินัยเมื่อ
บุคลากรกระท า
ความผิดในการรับ
หรือเรียกรับเงิน 
สิ่งของ หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด
จากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย) 

๑.มีรายงานการประชุม/
อบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรู้เกี่ยวกับ “การ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน” ภายในหน่วยงาน 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

ส านักปลัด 

 
  ๓.๓ นโยบายเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย ประกอบด้วย 
   ๓.๓.๑ นโยบายหลัก 
    ตระหนัก และให้ความส าคัญการทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยงานธุรกิจเอกชน/พวกพ้อง หรือมีการ
แทรกแซงทางการเมืองร่วมด้วย เพ่ือเอ้ือประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน หรือแลกเปลี่ยนกับการ
ก าหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผู้บริหารหน่วยงาน 
   ๓.๓.๒ มาตรการ/แนวทาง 
    ๑)ก าหนดให้มีการรณรงค์เผยแพร่ หรือให้ความรู้เกี่ยวกับโทษวินัย เมื่อมีการทุจริตเชิง
นโยบาย 
    ๒)ก าหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารระดับหน่วยงาน
ภายใน อบต. 
 
 



 
 
   ๓.๓.๓ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๑.จัดประชุม/อบรม/
สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้
เกี่ยวกับ “การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน”
ภายในหน่วยงาน (ให้
ความรู้เกี่ยวกับการลงโทษ
ทางวินัยเมื่อบุคลากร
กระท าความผิดในการรับ
หรือเรียกรับเงิน สิ่งของ 
หรือผลประโยชน์อื่นใดจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

๑.มีรายงานการประชุม/
อบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรู้เกี่ยวกับ “การ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน” ภายในหน่วยงาน 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

ส านักปลัด 

 
               ๔.  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  พัฒนาและส่งเสริมเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม  จรรยาวิชาชีพ  มีระบบต่อต้านการทุจริต  และปลูกฝังพฤติกรรมสุจริตจนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือ
วัฒนธรรมของหน่วยงาน   
แนวปฏิบัติ 
               ๔.๑  ปลูกฝัง  สั่งสอน  หรือถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่เพ่ือให้มีพฤติกรรมและทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน  จน
กลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมที่ดี  เป็นการกล่อมเกลาทางสังคมให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต  จนกระท่ังไม่ทน
ต่อการทุจริต  และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม  อันจะท าให้เกิดความอาย  หรือความกลัวที่จะกระท าการทุจริต 
               ๔.๒  ปลูกฝังความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมแก่เจ้าหน้าที่ 
               ๔.๓  มีแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
               ๔.๔  มีการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง  และมีประสิทธิภาพ  จนเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริต 
  ๔.๑ นโยบายการปลูกฝังและการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย 
   ๔.๑.๑ นโยบายหลัก 
    การให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดีให้กับบุคลากร มีคุณธรรมและ
ซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ ไม่ยอมรับ ไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงานทุกประเภท เกิดความอายและกลัวที่จะ
กระท าการทุจริต ไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะด าเนินการเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
   ๔.๑.๒ มาตรการ/แนวทาง 
    ๑)ก าหนดให้มีการรณรงค์หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการลงโทษวินัยเมื่อบุคลากรกระท าการ
ทุจริต 
    ๒)สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานอย่างสุจริต ไม่เพิกเฉย และพร้อมที่จะ
ด าเนินการเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
 
 
 
 
 



   ๔.๑.๓ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๑.รณรงค์หรือให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ลงโทษวินัยเมื่อ
บุคลากรกระท าการ
ทุจริต 
 

๑.มีกิจกรรมรณรงค์หรือให้
ความรู้เกี่ยวกับการลงโทษ
ทางวินัยเมื่อบุคลากรกระท า
การทุจริต 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

ส านักปลัด 

๒.จัดโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมบุคลากรที่
สังกัด อบต. 
 

๒.พนักงานอบต.และ
พนักงานจ้างประพฤติตน
ตามประมวลจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ  

๒๙,๕๐๐ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

ส านักปลัด 

   
  ๔.๒ นโยบายเกี่ยวกับการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประกอบด้วย 
   ๔.๒.๑ นโยบายหลัก 
    ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้
บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ และให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
   ๔.๒.๒ มาตรการ/แนวทาง 
   ๑)ก าหนดให้มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต. 
   ๒.ก าหนดให้มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
   ๔.๒.๓ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๑.จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและให้ความรู้เกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับบุคลากร รวมทั้งมีการปรับปรุงขั้นตอน/
แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.มีคู่มือ
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน
เพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์
ทับซ้อนของ
เทศบาล 
 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

ส านักปลัด 

๑.จัดประชุม/อบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องเก่ียวกับ 
“การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”ภายในหน่วยงาน  
 

1.มีรายงาน
การประชุม/
อบรม/
สัมมนา
แลกเปลี่ยน
ความรู้เรื่อง
เกี่ยวกับ 
“การ
ป้องกัน

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

ส านักปลัด 



ผลประโยชน์
ทับซ้อน” 
ภายใน
หน่วยงาน 

 
  ๔.๓ นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย 
   ๔.๓.๑ นโยบายหลัก 
    ให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริต โดยจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานและการน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ความส าคัญกับกระบวนการตรวจสอบ
ถ่วงดุลภายในเกี่ยวกับการด าเนินงานที่มีความเสี่ยงหรือมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
   ๔.๓.๒ มาตรการ/แนวทาง 
    ๑)ก าหนดให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบด าเนินการและ
ประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งรายงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบ 
   ๔.๓.๓ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๑.จัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และรายงานผล
การปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบให้
ผู้บริหารทราบ 

1.แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

ส านักปลัด 

 
               ๕. นโยบายด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  พัฒนาและส่งเสริมเจ้าหน้าที่ให้ยึดหลัก ธรรมาภิ
บาล  คุณธรรม  ความโปร่งใสในการบริหารงาน  บริหารบุคคล  และบริหารงบประมาณ  มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม  มีระบบ
การบริหารงานภายในหน่วยงานในเรื่องของการบริหารงานบุคคล  ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้แก่  การสรรหา  การ
พัฒนาและการรักษาทรัพยากรบุคคล  และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน  ยึดหลักการค านึงถึง
ความรู้  ความสามารถ  และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  และการบริหารงบประมาณยึดหลักความคุ้มค่า  ใช้จ่ายงบประมาณ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณ  
 
 
 
  
แนวปฏิบัติ 
               ๕.๑  มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
               ๕.๒  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด  และจะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกัน 



               ๕.๓  มีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล  ทั้งในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การ
บรรจุ  แต่งตั้ง  โยกย้าย  พิจารณาความดีความชอบ  เป็นต้น  สร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้าในสายงาน  และในด้านการ
พัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ 
               ๕.๔  มีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ  การใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส  พิจารณาใช้จ่ายใน
สิ่งที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานตามภารกิจอย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด 
               ๕.๕  มีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  ที่จะต้องค านึงถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่
ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน  มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเท่าเทียม  มีการสื่อสารและเอาใจ
ใส่  ติดตามในการมอบหมายงานที่ได้มอบหมายไป  ตลอดจนรับผิดชอบในผลของงานที่ได้มอบหมายไปด้วย 
               ๕.๖ ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
  ๕.๑ นโยบายเกี่ยวกับการก าหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักท่ีชัดเจนและเป็นไป
ตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย 
  ๕.๑.๑ นโยบายหลัก 
    ให้ความส าคัญและเข้มงวดกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน 
โดยยึดหลักความถูกต้องและความเสมอภาค ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด และเป็นธรรม 
   ๕.๑.๒ มาตรการ/แนวทาง 
    ๑)ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
    ๒)ให้มีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม 
    ๓)ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลัก
ความถูกต้อง 
   ๕.๑.๓ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ 

๑.จัดท าคู่มือพัฒนา
ส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมและการ
บริหารจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

๑.คู่มือพัฒนาส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมและการบริหาร
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

ส านักปลัด 

 
  ๕.๒ นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 
   ๕.๒.๑ นโยบายหลัก 
    ให้ความส าคัญเกี่ยวกับระบบคุณธรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยหลักคุณธรรมยึด
หลักการค านึงถึงความรู้ความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และหลักความยุติธรรม 
   ๕.๒.๒ มาตรการ/แนวทาง 
    ๑)จัดท าแนวทางหรือวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
ความชัดเจน เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย การพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน และการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในรูปแบบต่างๆ 
    ๒)จัดให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยระบบคุณธรรม ไม่ใช้หลักอุปถัมภ์ และใช้หลัก
ความมั่นคงการรับรองการเป็นอาชีพ มีทางก้าวหน้า มีค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม ที่เป็นเกียรติและศักดิ์ศรี 
    ๓)สร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี 
 
  ๕.๒.๓ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 



โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๑.จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร ของ อบต. 

1.ร้อยละของการด าเนินการ
ตามตัวชี้วัดในแผนบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากร 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

ส านักปลัด 

๒.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร    
(ส่งฝึกอบรม)  

1.ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

ทุกส่วนราชการ 

๓.ปฏิบัติตามคู่มือ
พัฒนาส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและ
การบริหารจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

1.ร้อยละของการน าคู่มือไป
ใช้ประโยชน์ 80 % 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

ทุกส่วนราชการ 

   
๕.๓ นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย 

   ๕.๓.๑ นโยบายหลัก 
    ให้ความส าคัญกับการบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างเป็นระบบ ตาม
หลักความโปร่งใส หลักนิติธรรม ตรวจสอบได้และพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานตามภารกิจของ อบต.อย่างมี
ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล โดยยึดหลักความคุ้มค่า 
   ๕.๓.๒ มาตรการ/แนวทาง 
    บริหารงบประมาณโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปด้วย
ความจ าเป็น คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๕.๓.๓ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๑.ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ 

๑.ร้อยละ ๗๕ ของการ
ด าเนินการตามแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

คณะกรรมการ
ก ากับติดตาม
ผลงานผู้บริหาร/
งานแผนและ



ส านักปลัดเ 
 

 ๒.ร้อยละโครงการที่ผลการ
ด าเนินงานมีความคุ้มค่า 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

คณะกรรมการ
ก ากับติดตาม
ผลงานผู้บริหาร/
งานแผนและ
ส านักปลัด 
 

 
  ๕.๔ นโยบายในการมอบหมายที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ ประกอบด้วย 
   ๕.๔.๑ นโยบายหลัก 
    ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการกระจายงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ และอ านาจการตัดสินใจภายในขอบเขตท่ีก าหนด โดยไม่เลือกปฏิบัติ เป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุก
คนอย่างเท่าเทียมกัน มีการสื่อสารและเอาใจใส่ติดตามในการมอบหมายงานที่ได้มอบหมายไปตลอดจนรับผิดชอบในผลของงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
   ๕.๔.๒ มาตรการ/แนวทาง 
    ๑)กระจายอ านาจหน้าที่และมอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบ โดยค านึงถึงขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
    ๒)ติดตามตรวจสอบและรับผิดชอบผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 
๕.๔.๓ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๑.ค าสั่งมอบหมาย
งาน 

1.กรอบภาระงานของ
บุคลากรสายวิชาการและ
สายปฏิบัติ 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

ทุกส่วนราชการ 

 
  ๕.๕ นโยบายที่ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
   ๕.๕.๑ นโยบายหลัก 
    ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมการท างานของผู้ปฏิบัติงาน ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 
   ๕.๕.๒ มาตรการ/แนวทาง 
    การจัดสภาพแวดล้อมการท างานตามความต้องการของบุคลากรของเทศบาลที่เหมาะสม 
จ าเป็น ที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน 
 
 
 
   ๕.๕.๓ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๑.ปรับภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อม 
 

๑.ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมสู่ อบต.น่า
อยู่ 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

ทุกส่วนราชการ 



 
   
               ๖.  ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ให้สื่อสารและถ่ายทอดนโยบายทั้ง  ๕  ด้าน  ผ่านเว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแตล  ไลน์  และ  เฟสบุ๊ค  ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและถือปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดความตระหนักและ
ให้เห็นถึงความส าคัญของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป  
  แนวปฏิบัติ 
  ๑)ให้ความส าคัญในการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลเวียงพางค าอย่างเปิดกว้าง ทั่วถึง 
บนพื้นฐานแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน 
  ๖.๑ นโยบายหลัก 
   ให้ความส าคัญของรูปแบบ วิธีการ การสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง ๕ ด้าน ให้บุคลากรทุก
คนทุกประเภททุกระดับในเทศบาล รับทราบเพ่ือให้เกิดผลต่อความตระหนักและให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรม
และความโปร่งใส 
  ๖.๒ มาตรการ/แนวทาง 
   ถ่ายทอดนโยบาย/มาตรการการบริหารงานด้วยการซื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกคนทุก
ประเภททุกระดับรับรู้ เข้าใจ และน าไปปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ 
  ๖.๓ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๑.ประชาสัมพันธ์
นโยบาย/มาตรการ
การบริหารงานด้วย
การซื่อสัตย์สุจริต 
 

1.จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์
นโยบาย/มาตรการการ
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

ทุกส่วนราชการ 

 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

 ประกาศ ณ วันที่  ๑๖    กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
                       

(นายนิพล  วิเศษรจนา) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ     

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ 
เรื่อง  นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการบริหารงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
-------------------------- 

   ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ไดป้ระกาศก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ 
และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นท่ีจะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส 
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต ไปแล้ว นั้น 
  เพ่ือส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 
จึงก าหนดนโยบายหลัก มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ ให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง 
  ๑. ด้านความโปร่งใส  พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิ
บาล  ด้วยความโปร่งใส  เป็นธรรม  และมีจริยธรรม  โดยมีแนวทางในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่   
  แนวปฏิบัติ 
                ๑.๑)  การให้และเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ  ต้องชัดเจน  ถูกต้อง  และครบถ้วน  รวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ  ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
                ๑.๒)  การด าเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องด าเนินการและส่งเสริม  ให้เกิดความโปร่งใสในทุก
ขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด 
                ๑.๓)  เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การแสดง
ความคิดเห็น  ร่วมวางแผนและจัดท าแผนงาน  ร่วมด าเนินการ  และร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน 
                ๑.๔)  มีกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่  การให้บริการประชาชนของ
เจ้าหน้าที่  อันไม่โปร่งใส  หรือทุจริตต่อหน้าที่  เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๑.๑ นโยบายการให้เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
  ๑.๑.๑ นโยบายหลัก 



  ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ และข้อมูลการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมาย
ก าหนด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้หลากหลายช่องทาง โดยยึดหลักความถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตรงไปตรงมาและตรวจสอบได้ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย 
  ๑.๑.๒ มาตรการ/แนวทาง 
  ๑)ก าหนดให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ จัดท าสื่อเอกสารเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในช่องทางที่หลากหลาย 
  ๒)พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ให้มีความรอบรู้ข้อมูลต่างๆ ในภาพรวมของ อบต. เพ่ือ
ให้บริการข้อมูลตลอดเวลาท าการ 
        
 
 
 
 
 
 

๒ 
  ๓)พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือท าการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
  ๔)ก าหนดให้ทุกหน่วยงานย่อยในอบต.จัดท าผลการด าเนินงาน พันธกิจ เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานของ 
อบต.อย่างต่อเนื่อง 
  ๑.๑.๓ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
  ๑)จัดท าแผนการพัฒนางานประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
  ๒)พัฒนาเว็บไซต์ของอบต. 
  ๓)จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ความโปร่งใสไม่มีข้อทุจริตไม่มีข้อร้องเรียนของ อบต. 
  ๑.๒ นโยบายด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 
  ๑.๒.๑ นโยบายหลัก 
  มุ่งเน้นและให้ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด ด้วย
ความโปร่งใส มิให้เกิดโอกาสในการเกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
  ๑.๒.๒ มาตรการ/แนวทาง 
  ๑)ก ากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์อ่ืนๆ รวมถึงช่องทางอ่ืนๆ ที่หลากหลาย 
  ๒)ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจ าทุกเดือน และเผยแพร่ต่อ
ที่สาธารณะทั้งทางเว็บไซต์และช่องทางอ่ืนที่หลากหลาย 
  ๓)ก าหนดมาตรการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน 
โดยก าหนดเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๔)ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการรายงานผลการวิเคราะห์ 
เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
  ๑.๒.๓ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
  ๑)พัฒนาเว็บไซต์การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๒)จัดท ารายงาน “การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาและแนวทางการพัฒนา” 
  ๓)จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๑.๓ นโยบายส่งเสริมบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
  ๑.๓.๑ นโยบายหลัก 
  ให้ความส าคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ตั้งแต่ร่วมแสดงความ
คิดเห็น ร่วมวางแผน/จัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการ รวมถึงร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของอบต. 



  ๑.๓.๒ มาตรการ/แนวทาง 
  ๑)จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาอบต.ก าหนดพันธกิจโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ๒)ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายในอบต.ด าเนินโครงการภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

๓ 
  ๑.๓.๓ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
  ๑)ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานของ อบต. 
  ๒)พัฒนาแผนงาน/โครงการโดยการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ๑.๔ นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
  ๑.๔.๑ นโยบายหลัก 
  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพทั้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมถึงเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามาร่วมติดตามตรวจสอบ โดยสามารถเข้าถึงระบบการร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว  
  ๑.๔.๒ มาตรการ/แนวทาง 
  ๑)จัดให้มีหน่วยงานกลางรับเรื่องร้องเรียน 
  ๒)จัดให้มีคู่มือที่แสดงช่องทาง ขั้นตอนการร้องเรียน และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
  ๓)ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามกระบวนการเรื่องร้องเรียนอย่างเคร่งครัด และรายงานผลการ
จัดการเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบตามก าหนดเวลาที่เหมาะสม 
  ๔)ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค 
เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือหาแนวทางแก้ไข 
  ๑.๔.๓ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
  ๑).จัดตั้งหน่วยงานกลางรับเรื่องร้องเรียน 
  ๒).จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน 
  ๒. ด้านความพร้อมรับผิด  พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจ้าหน้าที่ ด้วยความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน  โดยค านึงถึงความส าเร็จของงาน  มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่  และ
พฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยมุ่งผลส าเร็จของงาน   
  แนวปฏิบัติ  
                ๒.๑)  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่
อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ 
                ๒.๒)  เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่าง
ครบถ้วนและเคร่งครัด  กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตน 



                ๒.๓)  ผู้บริหาร  บริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด  เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
  ๒.๑.นโยบายความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน/การบริหารงานทุกข้ันตอนต้องมีความถูกต้องตาม 
กฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วน  เคร่งครัด  ประกอบด้วย 
  ๒.๑.๑ นโยบายหลัก 
  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงาน/การ
บริหารงาน ด้วยความมุ่งม่ัน อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม 
เท่าเทียม โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัดและต่อเนื่อง และ
ก ากับให้บุคลากรทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบจรรยาบรรณของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ 
    
         
 
 
 
 

๔ 
  ๒.๑.๒ มาตรการ/แนวทาง 
  ๑)สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่จัดให้ท าคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจและเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบในช่องทางท่ี
หลากหลาย 
  ๒)จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติตามภารกิจ และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการเพ่ือให้ผู้รับบริการหรือ
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
  ๓)สร้างขวัญและแรงจูงใจโดยการประกาศยกย่องให้แก่บุคลากรที่มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจ าปี 
  ๔)ก าหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารระดับหน่วยงานภายในอบต. 
  ๕)ด าเนินการตามระเบียบวินัยบุคลากรของอบต.อย่างเคร่งครัด 
  ๒.๑.๓ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม        
  ๑)จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน         
  ๒)จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติตามภารกิจ 
  ๓)ประกาศเกียรติคุณยกย่องผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น      
  ๔)ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารระดับหน่วยงานภายใน อบต. 
  ๒.๒นโยบายการแสดงเจตจ านงของผู้บริหารในการบริหารงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริตและมีธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 
  ๒.๒.๑ นโยบายหลัก 
  ส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับมีความมุ่งม่ันตั้งใจ ที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส 
ปราศจากการทุจริต บริหารราชการโดยยึดหลักซ่ือสัตย์ สุจริต และพร้อมรับผิดชอบหากเกิดความไม่เป็นธรรมหรือการทุจริตขึ้น
ในอบต. 
  ๒.๒.๒ มาตรการ/แนวทาง 
  ๑)จัดให้มีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและต่อ
สาธารณชน 
  ๒)ก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความ
โปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในแต่ละด้าน คือ ด้านความ
โปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรม
การท างานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
  ๒.๒.๓ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
  ๑.แสดงเจตจ านงสุจริต อบต.ต าหรุ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ๕ 
  ๓.  ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ให้
เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐาน  ทั้งในระหว่างการส่งมอบบริการ  หรือขั้นตอนการให้บริการ  ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการ
เสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน  กลุ่ม  หรือพวกพ้อง   
  แนวปฏิบัติ 
                ๓.๑)  สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ไม่เลือกปฏิบัติ  ไม่เรียกรับเงิน  สิง่ของ  หรือผลประโยชน์ใด ๆ  จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพ่ือแลกกับ
การปฏิบัติงานของตน  หรือการปฏิบัติ  ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  การใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนอย่างไม่เป็นธรรม  เพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์แก่ตนเอง  พวกพ้องของตน  หรือผู้อื่นผู้ได 
                ๓.๒)  สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับมิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการ 
ทุจริตในเชิงนโยบาย  ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็น
ธุรกิจเอกชน  เพ่ือเอ้ือผลประโยชน์ในสัญญา  โครงการ  หรือสัมปทานของหน่วยงาน  แลกเปลี่ยนกับการก าหนดนโยบายหรือ
การอนุมัติใด ๆ  ของผู้บริหาร 
  ๓.๑ นโยบายในการป้องกันไม่ให้บุคลากรมีการรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 
  ๓.๑.๑ นโยบายหลัก 
  ให้ความส าคัญในการป้องกันไม่ให้บุคลากรรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของหรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียตามหลักนิติธรรม โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เข้มงวดกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ 
รวมทั้งใช้มาตรการเด็ดขาดเพ่ือป้องกันไม่ให้บุคลากรเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ๓.๑.๒ มาตรการ/แนวทาง 
  ๑)ก าหนดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และเผยแพร่ให้ถือปฏิบัติโดย
ทั่วกัน 
  ๒)ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย เมื่อบุคลากรกระท าความผิดเพื่อให้บุคลากรตระหนักในการไม่รับหรือ
เรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ๓.๑.๓ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
  ๑.)จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของอบต.ต าหรุ 



  ๒.)จัดประชุม/อบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”ภายในหน่วยงาน 
ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยเมื่อบุคลากรกระท าความผิดในการรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ๓.๒ นโยบายหลักเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้บุคลากรใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ ประกอบด้วย 
  ๓.๒.๑ นโยบายหลัก 
    ให้ความส าคัญและใช้มาตรการเด็ดขาดเก่ียวกับการป้องกันไม่ให้บุคลากรใช้ต าแหน่งหน้าที่
ของตนอย่างไม่เป็นธรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อื่น โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
        ๖ 
  ๓.๒.๒ มาตรการ/แนวทาง 
  ๑)ก าหนดให้มีการรณรงค์เผยแพร่ หรือให้ความรู้เกี่ยวกับโทษวินัยในการใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนอย่างไม่เป็น
ธรรมเพื่อเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อ่ืน 
  ๒)สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการใช้ต าแหน่งในการเอ้ือ
ประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อ่ืน 
  ๓.๒.๓ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
  ๑.)จัดประชุม/อบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”ภายในหน่วยงาน 
ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยเมื่อบุคลากรกระท าความผิดในการรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วน 
  ๓.๓ นโยบายเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย ประกอบด้วย 
  ๓.๓.๑ นโยบายหลัก 
  ตระหนัก และให้ความส าคัญการทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุน
กันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยงานธุรกิจเอกชน/พวกพ้อง หรือมีการแทรกแซงทางการเมือง
ร่วมด้วย เพ่ือเอ้ือประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน หรือแลกเปลี่ยนกับการก าหนดนโยบายหรือการ
อนุมัติใดๆ ของผู้บริหารหน่วยงาน 
  ๓.๓.๒ มาตรการ/แนวทาง 
  ๑)ก าหนดให้มีการรณรงค์เผยแพร่ หรือให้ความรู้เกี่ยวกับโทษวินัย เมื่อมีการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ๒)ก าหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารระดับหน่วยงานภายใน อบต. 
  ๓.๓.๓ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
  ๑).จัดประชุม/อบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”ภายในหน่วยงาน 
ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยเมื่อบุคลากรกระท าความผิดในการรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
                ๔.  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  พัฒนาและส่งเสริมเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม  จรรยาวิชาชีพ  มีระบบต่อต้านการทุจริต  และปลูกฝังพฤติกรรมสุจริตจนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือ
วัฒนธรรมของหน่วยงาน   
  แนวปฏิบัติ 



                ๔.๑)  ปลูกฝัง  สั่งสอน  หรือถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่เพ่ือให้มีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน  จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมที่ดี  เป็นการกล่อมเกลาทางสังคมให้ไม่ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริต  จนกระท่ังไม่ทนต่อการทุจริต  และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม  อันจะท าให้เกิดความอาย  หรือความกลัวที่จะกระท า
การทุจริต 
                ๔.๒)  ปลูกฝังความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมแก่เจ้าหน้าที่ 
                ๔.๓)  มีแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                ๔.๔)  มีการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง  และมีประสิทธิภาพ  จนเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 

๗ 
  ๔.๑ นโยบายการปลูกฝังและการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย  
  ๔.๑.๑ นโยบายหลัก 
  การให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดีให้กับบุคลากร มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริตให้แก่
กันอยู่เสมอ ไม่ยอมรับ ไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงานทุกประเภท เกิดความอายและกลัวที่จะกระท าการทุจริต 
ไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะด าเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต 
  ๔.๑.๒ มาตรการ/แนวทาง 
  ๑)ก าหนดให้มีการรณรงค์หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการลงโทษวินัยเมื่อบุคลากรกระท าการทุจริต 
  ๒)สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานอย่างสุจริต ไม่เพิกเฉย และพร้อมที่จะด าเนินการเพื่อยับยั้ง
การทุจริต 
  ๔.๑.๓ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
  ๑.)รณรงค์หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการลงโทษวินัยเมื่อบุคลากรกระท าการทุจริต 
  ๒.)จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรที่สังกัด อบต. 
  ๔.๒ นโยบายเกี่ยวกับการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประกอบด้วย 
  ๔.๒.๑ นโยบายหลัก 
  ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระท าท่ีเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมได้ และให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
  ๔.๒.๒ มาตรการ/แนวทาง 
  ๑)ก าหนดให้มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต. 
  ๒).ก าหนดให้มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๔.๒.๓ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
  ๑.)จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและให้ความรู้เกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงาน
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกับบุคลากร รวมทั้งมีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๒)จัดประชุม/อบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องเก่ียวกับ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”ภายใน
หน่วยงาน 



  ๔.๓ นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย 
  ๔.๓.๑ นโยบายหลัก 
  ให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริต โดยจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานและ
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ความส าคัญกับกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายใน
เกี่ยวกับการด าเนินงานที่มีความเสี่ยงหรือมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
  ๔.๓.๒ มาตรการ/แนวทาง 
  ๑)ก าหนดให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบด าเนินการและประเมินผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งรายงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
       ๘ 
  ๔.๓.๓ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
  ๑.)จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบให้ผู้บริหารทราบ 
                ๕. นโยบายด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  พัฒนาและส่งเสริมเจ้าหน้าที่ให้ยึดหลัก ธรรมาภิ
บาล  คุณธรรม  ความโปร่งใสในการบริหารงาน  บริหารบุคคล  และบริหารงบประมาณ  มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม  มีระบบ
การบริหารงานภายในหน่วยงานในเรื่องของการบริหารงานบุคคล  ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้แก่  การสรรหา  การ
พัฒนาและการรักษาทรัพยากรบุคคล  และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน  ยึดหลักการค านึงถึง
ความรู้  ความสามารถ  และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  และการบริหารงบประมาณยึดหลักความคุ้มค่า  ใช้จ่ายงบประมาณ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณ   
  แนวปฏิบัติ 
                ๕.๑)  มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
                ๕.๒)  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด  และจะต้องปฏิบัติงานอย่าง
เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 
                ๕.๓)  มีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล  ทั้งในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การ
บรรจุ  แต่งตั้ง  โยกย้าย  พิจารณาความดีความชอบ  เป็นต้น  สร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้าในสายงาน  และในด้านการ
พัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ 
                ๕.๔)  มีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ  การใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส  พิจารณาใช้
จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานตามภารกิจอย่างคุ้มค่ามากที่สุด 
                ๕.๕)  มีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  ที่จะต้องค านึงถึงขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน  มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเท่าเทียม  มีการสื่อสารและเอา
ใจใส่  ติดตามในการมอบหมายงานที่ได้มอบหมายไป  ตลอดจนรับผิดชอบในผลของงานที่ได้มอบหมายไปด้วย 
                ๕.๖ ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
  ๕.๑ นโยบายเกี่ยวกับการก าหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักท่ีชัดเจนและเป็นไป
ตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย 



  ๕.๑.๑ นโยบายหลัก 
  ให้ความส าคัญและเข้มงวดกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความ
ถูกต้องและความเสมอภาค ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด และเป็นธรรม 
  ๕.๑.๒ มาตรการ/แนวทาง 
  ๑)ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
  ๒)ให้มีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม 
  ๓)ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้อง 
  ๕.๑.๓ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
  ๑.)จัดท าคู่มือส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
   
 
 
         
 
 

 
๙ 

  ๕.๒ นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 
  ๕.๒.๑ นโยบายหลัก 
  ให้ความส าคัญเกี่ยวกับระบบคุณธรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยหลักคุณธรรมยึดหลักการค านึงถึงความรู้
ความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และหลักความยุติธรรม 
  ๕.๒.๒ มาตรการ/แนวทาง 
  ๑)จัดท าแนวทางหรือวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความชัดเจน เช่น การ
บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย การพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบต่างๆ 
  ๒)จัดให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยระบบคุณธรรม ไม่ใช้หลักอุปถัมภ์ และใช้หลักความมั่นคงการรับรอง
การเป็นอาชีพ มีทางก้าวหน้า มีค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม ที่เป็นเกียรติและศักดิ์ศรี 
  ๓)สร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี 
  ๕.๒.๓ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
  ๑).จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ของ อบต. 
  ๒.)พัฒนาศักยภาพบุคลากร   (ฝึกอบรม) 
  ๓.)ปฏิบัติตามคู่มือพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  

๕.๓ นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย 
  ๕.๓.๑ นโยบายหลัก 
  ให้ความส าคัญกับการบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างเป็นระบบ ตามหลักความโปร่งใส 
หลักนิติธรรม ตรวจสอบได้และพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานตามภารกิจของ อบต.อย่างมีประสิทธิภาพ/
ประสิทธิผล โดยยึดหลักความคุ้มค่า 
  ๕.๓.๒ มาตรการ/แนวทาง 
  บริหารงบประมาณโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปด้วยความจ าเป็น คุ้มค่า 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
  ๕.๓.๓ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
  ๑.)ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
  ๕.๔ นโยบายในการมอบหมายที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ ประกอบด้วย 
  ๕.๔.๑ นโยบายหลัก 



  ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการกระจายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
และอ านาจการตัดสินใจภายในขอบเขตท่ีก าหนด โดยไม่เลือกปฏิบัติ เป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มี
การสื่อสารและเอาใจใส่ติดตามในการมอบหมายงานที่ได้มอบหมายไปตลอดจนรับผิดชอบในผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 
  ๕.๔.๒ มาตรการ/แนวทาง 
  ๑)กระจายอ านาจหน้าที่และมอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบ โดยค านึงถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  ๒)ติดตามตรวจสอบและรับผิดชอบผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 
    
 
 

 
 
 
 
 
 

๑๐ 
  ๕.๔.๓ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
  ๑).ค าสั่งมอบหมายงาน 
  ๕.๕ นโยบายที่ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
  ๕.๕.๑ นโยบายหลัก 
  ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมการท างานของผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 
  ๕.๕.๒ มาตรการ/แนวทาง 
  ๑.)การจัดสภาพแวดล้อมการท างานตามความต้องการของบุคลากรของเทศบาลที่เหมาะสมจ าเป็นที่
เอ้ืออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน 
  ๕.๕.๓ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
  ๑.)ปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม 
                ๖.  ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ให้สื่อสารและถ่ายทอดนโยบายทั้ง  ๕  ด้าน  ผ่าน
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ  ไลน์  และ  เฟสบุ๊ค  ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและถือปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดความ
ตระหนักและให้เห็นถึงความส าคัญของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป  
  แนวปฏิบัติ 
  ๖.๑)ให้ความส าคัญในการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอบต.อย่างเปิดกว้าง ทั่วถึง บนพื้นฐานแห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และประชาชน 
  ๖.๑ นโยบายการปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาภิบาล  ประกอบด้วย 
  ๖.๑.๑ นโยบายหลัก 
  ให้ความส าคัญของรูปแบบ วิธีการ การสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง ๕ ด้าน ให้บุคลากรทุกคนทุก
ประเภททุกระดับในอบต. รับทราบเพื่อให้เกิดผลต่อความตระหนักและให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
  ๖.๑.๒ มาตรการ/แนวทาง 
  ๑.)ถ่ายทอดนโยบาย/มาตรการการบริหารงานด้วยการซื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกคนทุก
ประเภททุกระดับรับรู้ เข้าใจ และน าไปปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ 



  ๖.๑.๓ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
  ๑.)ประชาสัมพันธ์นโยบาย/มาตรการการบริหารงานด้วยการซื่อสัตย์สุจริต 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ ณ วันที่  ๑    ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

                      (นายนิพล  วิเศษรจนา) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ     

 
 
 
 

 
 
 


