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การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลหนองลาด 
แนวทางการใหเ้ทศบาลต าบลหนองลาดเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการบริหารงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-------------------------- 

  เพ่ือส่งเสริมให้ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองลำด เป็นหน่วยงำนที่มีคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรบริหำรงำน จึงก ำหนดแนวทำง มำตรกำร  เพ่ือยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่ำนิยมร่วมของ
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองลำด ให้บุคลำกรทุกคนพึงยึดถือ เป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนๆ 
อย่ำงทั่วถึง 
  1.ด้านความโปร่งใส สำธำรณชนและประชำชนผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลของ
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองลำด ได้อย่ำงสะดวกในช่องทำงที่ก ำหนด มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงตรงไปตรงมำ 
สำมำรถตรวจสอบได้ เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองลำดเจริญศิลป์ และมีกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนอย่ำงเป็นระบบ 
  แนวปฏิบัติ 
  1)ด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ต่อสำธำรณชน 
  2)ด ำเนินกำรตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพ่ือป้องกันมิให้
รำชกำรเสียประโยชน์ 
  3)ด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน ของส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองลำด
อย่ำงชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
  4)เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วม ในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักของ
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองลำด 
  5)เปิดโอกำสให้ประชำชน ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงควำมคิดเห็น และติดตำม
ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองลำด 
  6)มีระบบกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน และประชำสัมพันธ์แนวทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนให้
ประชำชนรับทรำบอย่ำงชัดเจน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือน ำมำพัฒนำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 
   
  1.1 แนวทางด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 
   1.1.1 นโยบำยหลัก 
    มุ่งเน้น และให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ต้องด ำเนินกำรตำมที่
กฎหมำยก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด ด้วยควำมโปร่งใส มิให้เกิดโอกำสในกำรเกิดกำรทุจริตในกระบวนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงได ้
   1.1.2 มำตรกำร/แนวทำง 
    1)ก ำกับให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูล
อย่ำงเป็นระบบเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน และเว็บไซต์อ่ืนๆ รวมถึงช่องทำงอ่ืนๆ ที่
หลำกหลำย 
    2)ก ำกับให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดท ำข้อมูลสรุปเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
เป็นประจ ำทุกเดือน และเผยแพร่ต่อท่ีสำธำรณะทั้งทำงเว็บไซต์และช่องทำงอ่ืนที่หลำกหลำย 
    3)ก ำหนดมำตรกำรตรวจสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและผู้เสนองำน โดยก ำหนดเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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    4)ก ำกับให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดให้มีกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
รวมถึงกำรรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ เพ่ือน ำมำปรับปรุงกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นประจ ำอย่ำงต่อเนื่อง 
  1.2 แนวทางการให้เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
   1.2.1 นโยบำยหลัก 
    ส่งเสริมให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบำทภำรกิจ และข้อมูลกำร
ด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่กฎหมำยก ำหนด เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลของ
หน่วยงำนได้หลำกหลำยช่องทำง โดยยึดหลักควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตรงไปตรงมำและตรวจสอบ
ได้ ภำยใต้บทบัญญัติของกฎหมำย 
   1.2.2 มำตรกำร/แนวทำง 
    1)ก ำหนดให้หน่วยงำนประชำสัมพันธ์ จัดท ำสื่อเอกสำรเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงำนในช่องทำงที่หลำกหลำย 
    2)พัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำนประชำสัมพันธ์ ให้มีควำมรอบรู้ข้อมูลต่ำงๆ 
ในภำพรวมของส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองลำด เพ่ือให้บริกำรข้อมูลตลอดเวลำท ำกำร 
    3)พัฒนำเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือท ำกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
    4)ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำน ในส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองลำดจัดท ำผล
กำรด ำเนินงำน พันธกิจ เพ่ือเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองลำดอย่ำงต่อเนื่อง 
    
  1.3 แนวทางส่งเสริมบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ประกอบด้วย 
   1.3.1 นโยบำยหลัก 
    ให้ควำมส ำคัญและเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำน ตั้งแต่ร่วมแสดงควำมคิดเห็น ร่วมวำงแผน/จัดท ำแผนงำน ร่วมด ำเนินกำร รวมถึงร่วมตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองลำด 
   1.3.2 มำตรกำร/แนวทำง 
    1)จัดให้มีคณะกรรมกำรพัฒนำส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองลำด ตำมพันธ
กิจโดยกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    2)ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงำนภำยใน     ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองลำด
ด ำเนินโครงกำรภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
  1.4 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การให้บริการของ
หน่วยงาน ประกอบด้วย 
   1.4.1 นโยบำยหลัก 
    ส่งเสริม และพัฒนำระบบกำรจัดกำรรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภำพทั้ง
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ รวมถึงเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองลำด เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำร่วมติดตำมตรวจสอบ โดยสำมำรถเข้ำถึง
ระบบกำรร้องเรียนได้อย่ำงรวดเร็ว  
   1.4.2 มำตรกำร/แนวทำง 
    1)จัดให้มีหน่วยงำนกลำงรับเรื่องร้องเรียน 
    2)จัดให้มีคู่มือที่แสดงช่องทำง ขั้นตอนกำรร้องเรียน และกระบวนกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียน 
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    3)ก ำกับให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรเรื่องร้องเรียน
อย่ำงเคร่งครัด และรำยงำนผลกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทรำบตำมก ำหนดเวลำที่เหมำะสม 
    4)ก ำกับให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเรื่อง
ร้องเรียน พร้อมระบุปัญหำอุปสรรค เสนอต่อผู้บริหำรเพ่ือหำแนวทำงแก้ไข 
  2.ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่มีควำมมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงำนอย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพ มีควำมรับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบัติงำน พร้อมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้บรรลุเป้ำหมำย 
  แนวปฏิบัติ 
  1)ผู้บริหำรและบุคลำกรทุกระดับพร้อมรับผิดชอบต่อผลงำนของส ำนักงำนเทศบำลต ำบล
หนองลำด ที่ส่งผลกระทบและเกิดควำมเสียหำยต่อสังคมโดยรวม 
  2)บุคลำกรทุกคนปฏิบัติงำนด้วยควำมเต็มใจ เต็มควำมสำมำรถโดยมุ่งผลส ำเร็จของงำน และ
พร้อมรับฟังกำรวิพำกษ์หรือติชมจำกผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน ำมำปรับปรุงพัฒนำงำนให้ดียิ่งขึ้น 
  3)ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองลำดพร้อมรับผิดชอบผลกำรปฏิบัติงำนที่ผิดพลำด และมี
มำตรกำรด ำเนินกำรต่อบุคลำกรที่ขำดควำมรับผิดชอบ ซึ่งส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยต่อทำงรำชกำร 
  2.1 ควำมพร้อมรับผิดในกำรปฏิบัติงำน/กำรบริหำรงำน ทุกขั้นตอนต้องมีควำมถูกต้องตำม
กฎหมำย ระเบียบ อย่ำงครบถ้วน เคร่งครัด ประกอบด้วย 
   2.1.1 นโยบำยหลัก 
    ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลำกรทุกระดับทั้งผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ ให้
ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติงำน/กำรบริหำรงำน ด้วยควำมมุ่งมั่น อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ มีควำมรับผิดชอบต่อ
กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดหลักควำมถูกต้อง เป็นธรรม เท่ำเทียม โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้บริหำรทุกระดับยึด
หลักกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลโดยเคร่งครัดและต่อเนื่อง และก ำกับให้บุคลำกรทุกฝ่ำยปฏิบัติหน้ำที่ตำม
กรอบจรรยำบรรณของข้ำรำชกำรส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองลำด 
   2.1.2 มำตรกำร/แนวทำง 
    1)สนับสนุนให้เจ้ำหน้ำที่จัดให้ท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ และ
เผยแพร่ให้สำธำรณชนทรำบในช่องทำงที่หลำกหลำย 
    2)จัดให้มีกำรแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติตำมภำรกิจหลัก และระยะเวลำที่ใช้
ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ผู้รับบริกำรหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทรำบอย่ำงชัดเจน 
    3)สร้ำงขวัญและแรงจูงใจโดยกำรประกำศยกย่องให้ แก่บุคลำกรที่มี
จรรยำบรรณดีเด่น ประจ ำปี 
    4)ก ำหนดให้มีกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรบริหำรงำนของ
ผู้บริหำรระดับหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองลำด 
    5)ด ำเนินกำรตำมระเบียบวินัยบุคลำกรของส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนอง
ลำดอย่ำงเคร่งครัด 
 
  2.2 แนวทางการแสดงเจตจ านงของผู้บริหารในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และมี
ธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 
   2.2.1 นโยบำยหลัก 
    ส่งเสริมให้ผู้บริหำรทุกระดับมีควำมมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะน ำหน่วยงำนให้
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจด้วยควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริต บริหำรรำชกำรโดยยึดหลักซื่อสัตย์ สุจริต และ
พร้อมรับผิดชอบหำกเกิดควำมไม่เป็นธรรมหรือกำรทุจริตขึ้นในส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองลำด 
 



4 
 
   2.2.2 มำตรกำร/แนวทำง 
    1)จัดให้มีกำรแสดงเจตจ ำนงว่ำจะบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตต่อ
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนและต่อสำธำรณชน 
    2)ก ำหนดนโยบำย มำตรกำร แผนงำน หรือโครงกำร/กิจกรรม เพ่ือพัฒนำ
หน่วยงำนให้มีคุณธรรม และควำมโปร่งใสตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ ในแต่ละด้ำน คือ ด้ำนควำมโปร่งใส ด้ำนควำมพร้อมรับผิด ด้ำนควำมปลอดจำกกำร
ทุจริตในกำรปฏิบัติงำน ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้ำนคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน และด้ำนกำร
สื่อสำรภำยในหน่วยงำน 
  3.ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติตนตำม
ประมวลจริยธรรมและจรรยำบรรณข้ำรำชกำรของส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองลำด และรักษำวินัย
ข้ำรำชกำรโดยเคร่งครัด 
  แนวปฏิบัติ 
  1)ผู้บังคับบัญชำและบุคลำกรทุกคนรักษำจรรยำบรรณข้ำรำชกำรและวินัยของตนเอง 
เสริมสร้ำงพัฒนำให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำรักษำจรรยำบรรณข้ำรำชกำรและมีวินัย รวมทั้งป้องกันไม่ให้ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชำกระท ำผิดวินัย 
  2)ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองลำด ด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ผู้กระท ำผิดวินัยอย่ำงเคร่งครัด 
   
  3.1 นโยบำยในกำรป้องกันไม่ให้บุคลำกรมีกำรรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์
ใดๆ จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 
   3.1.1 นโยบำยหลัก 
    ให้ควำมส ำคัญในกำรป้องกันไม่ให้บุคลำกรรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมหลักนิติธรรม โดยยึดหลักควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
เข้มงวดกับกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทุกระดับ รวมทั้งใช้มำตรกำรเด็ดขำดเพ่ือป้องกันไม่ให้บุคลำกรเรียกรับ
เงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   3.1.2 มำตรกำร/แนวทำง 
    1)ก ำหนดให้มีคู่มือกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงำน และเผยแพร่ให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
    2)ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรลงโทษทำงวินัย เมื่อบุคลำกรกระท ำควำมผิดเพ่ือให้
บุคลำกรตระหนักในกำรไม่รับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
  3.2 แนวทางหลักเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้บุคลากรใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ 
ประกอบด้วย 
   3.2.1 นโยบำยหลัก 
    ให้ควำมส ำคัญและใช้มำตรกำรเด็ดขำดเกี่ยวกับกำรป้องกันไม่ให้บุคลำกรใช้
ต ำแหน่งหน้ำที่ของตนอย่ำงไม่เป็นธรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อ่ืน โดยยึดหลักควำม
ซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
   3.2.2 มำตรกำร/แนวทำง 
    1)ก ำหนดให้มีกำรรณรงค์เผยแพร่ หรือให้ควำมรู้เกี่ยวกับโทษวินัยในกำรใช้
ต ำแหน่งหน้ำที่ของตนอย่ำงไม่เป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อื่น 
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    2)สอดส่องและป้องกันกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรไม่ให้มีพฤติกรรมที่เข้ำ
ข่ำยกำรใช้ต ำแหน่งในกำรเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อื่น 
 
 
  3.3 แนวทางเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย ประกอบด้วย 
   3.3.1 นโยบำยหลัก 
    ตระหนัก และให้ควำมส ำคัญกำรทุจริตเชิงนโยบำย ซึ่งมีลักษณะเป็นกำร
ทุจริตที่เกิดจำกควำมสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่ำงผู้บริหำรของหน่วยงำนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยงำน
ธุรกิจเอกชน/พวกพ้อง หรือมีกำรแทรกแซงทำงกำรเมืองร่วมด้วย เพ่ือเอ้ือประโยชน์ในสัญญำโครงกำรหรือ
สัมปทำนของหน่วยงำน หรือแลกเปลี่ยนกับกำรก ำหนดนโยบำยหรือกำรอนุมัติใดๆ ของผู้บริหำรหน่วยงำน 
   3.3.2 มำตรกำร/แนวทำง 
    1)ก ำหนดให้มีกำรรณรงค์เผยแพร่ หรือให้ควำมรู้เกี่ยวกับโทษวินัย เมื่อมี
กำรทุจริตเชิงนโยบำย 
    2)ก ำหนดให้มีกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรบริหำรงำนของ
ผู้บริหำรระดับหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองลำด 
 
  4.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร วัฒนธรรมกำรท ำงำนของส ำนักงำนเทศบำลต ำบล
หนองลำด เป็นไปอย่ำงมีคุณธรรมและธรรมำภิบำล เริ่มต้นจำกกำรรักษำควำมซื่อสัตย์สุจริตในตนเองและมี
ค่ำนิยมร่วมในกำรต่อต้ำนทุจริต มีแนวทำงกำรปฏิบัติงำน เพ่ือป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  แนวปฏิบัติ 
  1)ผู้บริหำรสูงสุดเป็นผู้น ำในกำรแสดงเจตจ ำนงซื่อสัตย์สุจริต และก ำหนดให้มีกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงเป็นรูปธรรม 
  2)แต่งตั้งคณะท ำงำนต่อต้ำนกำรทุจริตเพ่ือกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ด ำเนินกำรปรับปรุง
พัฒนำระบบงำน ก ำหนดมำตรกำร ออกระเบียบ เพ่ือป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงกำรเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรด ำเนินงำน 
  4.1 นโยบำยกำรปลูกฝังและกำรสร้ำงให้เกิดวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงำน ประกอบด้วย 
   4.1.1 นโยบำยหลัก 
    กำรให้ควำมส ำคัญกับกำรถ่ำยทอดพฤติกรรมกำรท ำงำนที่ดีให้กับบุคลำกร 
มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ ไม่ยอมรับ ไม่ทนต่อพฤติกรรมกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำนทุก
ประเภท เกิดควำมอำยและกลัวที่จะกระท ำกำรทุจริต ไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะด ำเนินกำรเพ่ือยับยั้งกำรทุจริต 
   4.1.2 มำตรกำร/แนวทำง 
    1)ก ำหนดให้มีกำรรณรงค์หรือให้ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรลงโทษวินัยเมื่อ
บุคลำกรกระท ำกำรทุจริต 
    2)สร้ำงแรงจูงใจเพ่ือให้บุคลำกรมีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสุจริต ไม่เพิกเฉย และ
พร้อมที่จะด ำเนินกำรเพื่อยับยั้งกำรทุจริต 
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  4.2 แนวทางเกี่ยวกับการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
ประกอบด้วย 
   4.2.1 นโยบำยหลัก 
    ให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงำน โดยให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรกระท ำท่ีเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสำมำรถ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ และให้บุคลำกรถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
    

4.2.2 มำตรกำร/แนวทำง 
    1)ก ำหนดให้มี กำรจัดท ำคู่ มื อ เกี่ ยวกับกำรปฏิบัติ งำน เพ่ื อป้ องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองลำด 
    2.ก ำหนดให้มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
  4.3 แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย 
   4.3.1 นโยบำยหลัก 
    ให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันกำรทุจริต โดยจัดท ำแผนป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน และกำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภำพ 
รวมทั้งให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรตรวจสอบถ่วงดุลภำยใน เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนที่มีควำมเสี่ยงหรือมี
โอกำสที่จะเกิดกำรทุจริต 
   4.3.2 มำตรกำร/แนวทำง 
    1)ก ำหนดให้มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
ด ำเนินกำรและประเมินผลกำรด ำเนินงำน รวมทั้งรำยงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบ 
    2)จัดตั้งกลุ่มบุคลำกรหรือจัดตั้งชมรมเพ่ือกำรบริหำรงำนโปร่งใส ช่วยกำร
ป้องกันและตรวจสอบกำรทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
 
  5.ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน มีระบบกำรปฏิบัติงำนที่ได้มำตรฐำนเป็นไปตำม
หลักธรรมำภิบำล และมีคุณธรรมในกำรปฏิบัติงำน 
  แนวปฏิบัติ 
  1)มีกำรก ำหนดขั้นตอน คู่มือ หรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน มีกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือ
หรือมำตรฐำนเพ่ือลดกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ และให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรม เท่ำ
เทียม และเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 
  2)มีระบบกำรตรวจสอบเพ่ือป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่และก ำกับ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัดโดยผู้บังคับบัญชำทุกระดับ 
  3)ผู้บริหำรทุกระดับมีคุณธรรมในกำรบริหำรงำน ทั้งด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำร
งบประมำณ และกำรมอบหมำยงำนอย่ำงเป็นธรรม 
  4)ผู้บริหำรทุกระดับเสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ืออ ำนวยและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
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  5.1 แนวทางเกี่ยวกับการก าหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่
ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที ่ประกอบด้วย 
 
   5.1.1 นโยบำยหลัก 
    ให้ควำมส ำคัญและเข้มงวดกับกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรตำมมำตรฐำน/
คู่มือกำรปฏิบัติงำน โดยยึดหลักควำมถูกต้องและควำมเสมอภำค ตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
อย่ำงเคร่งครัด และเป็นธรรม 
 
 
   5.1.2 มำตรกำร/แนวทำง 
    1)ให้มีกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ 
    2)ให้มีกำรปฏิบัติงำน/กำรบริกำรตำมภำรกิจหลักด้วยควำมเป็นธรรม 
    3)ให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมระเบียบ ขั้นตอนอย่ำงเคร่งครัด เป็นมำตรฐำน 
และยึดหลักควำมถูกต้อง 
 
 
  5.2 แนวทางพัฒนาคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 
   5.2.1 นโยบำยหลัก 
    ให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับระบบคุณธรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลด้วยหลัก
คุณธรรม ยึดหลักกำรค ำนึงถึงควำมรู้ควำมสำมำรถและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน และหลักควำมยุติธรรม 
   5.2.2 มำตรกำร/แนวทำง 
    1)จัดท ำแนวทำงหรือวิธีปฏิบัติกำรบริหำรงำนบุคคลด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมชัดเจน เช่น กำรบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบเพ่ือเลื่อนขั้น
เงินเดือน และกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในรูปแบบต่ำงๆ 
    2)จัดให้มีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลด้วยระบบคุณธรรม ไม่ใช้หลักอุปถัมภ์ 
และใช้หลักควำมมั่นคงกำรรับรองกำรเป็นอำชีพ มีทำงก้ำวหน้ำ มีค่ำตอบแทน และสวัสดิกำรที่เหมำะสม ที่เป็น
เกียรติและศักดิ์ศรี 
    3)สร้ำงแรงจูงใจเพ่ือรักษำบุคลำกรให้ปฏิบัติงำนด้วยควำมจงรักภักดี 
 

5.3 แนวทางพัฒนาคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย 
   5.3.1 นโยบำยหลัก 
    ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงบประมำณและกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
อย่ำงเป็นระบบ ตำมหลักควำมโปร่งใส หลักนิติธรรม ตรวจสอบได้และพิจำรณำใช้จ่ำยในสิ่งที่จ ำเป็นต่อกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจของส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองลำดอย่ำงมีประสิทธิภำพ/ประสิทธิผล โดยยึดหลัก
ควำมคุ้มค่ำ 
   5.3.2 มำตรกำร/แนวทำง 
    บริหำรงบประมำณโดยใช้หลักธรรมำภิบำล และกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
ให้เป็นไปด้วยควำมจ ำเป็น คุ้มค่ำ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ยึดหลักกำรบริหำรมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหำร
งบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน 
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  5.4 แนวทางในการมอบหมายที่ มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ 
ประกอบด้วย 
   5.4.1 นโยบำยหลัก 
    ให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำนให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ โดยกำร
กระจำยงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และอ ำนำจกำรตัดสินใจภำยในขอบเขตที่ก ำหนด โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
เป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมำยงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน มีกำรสื่อสำรและเอำใจใส่ติดตำมในกำรมอบหมำยงำน
ที่ได้มอบหมำยไปตลอดจนรับผิดชอบในผลของงำนที่ได้รับมอบหมำย 
   5.4.2 มำตรกำร/แนวทำง 
    1)กระจำยอ ำนำจหน้ำที่และมอบหมำยงำนในหน้ำที่รับผิดชอบ โดยค ำนึงถึง
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
    2)ติดตำมตรวจสอบและรับผิดชอบผลของงำนที่ได้รับมอบหมำย 
 
  5.5 แนวทางที่ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย 
   5.5.1 นโยบำยหลัก 
    ให้ควำมส ำคัญกับสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนของผู้ปฏิบัติงำน ส่งเสริม
สนับสนุนในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรปฏิบัติงำน 
   5.5.2 มำตรกำร/แนวทำง 
    กำรจัดสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนตำมควำมต้องกำรของบุคลำกรของ
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองลำด ที่เหมำะสม จ ำเป็น ที่เอ้ืออ ำนวยและส่งเสริมกำรปฏิบัติงำน 
  6.ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เผยแพร่บทบำทหน้ำที่และกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน
เทศบำลต ำบลหนองลำด ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อย่ำงชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน 
  แนวปฏิบัติ 
  1)ให้ควำมส ำคัญในกำรเปิดเผยและกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนอง
ลำด 
ภูพำนอย่ำงเปิดกว้ำง ทั่วถึง บนพ้ืนฐำนแห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.2540 ควบคู่
ไปกับกำรเปิดโอกำสกำรมีส่วนร่วมของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชำชน 
  6.1 นโยบำยหลัก 
   ให้ควำมส ำคัญของรูปแบบ วิธีกำร กำรสื่อสำรเพ่ือถ่ำยทอดเกี่ยวกับนโยบำยทั้ง 5 
ด้ำน ให้บุคลำกรทุกคนทุกประเภททุกระดับในส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองลำด รับทรำบเพ่ือให้เกิดผลต่อ
ควำมตระหนักและให้ควำมส ำคัญถึงกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
  6.2 มำตรกำร/แนวทำง 
   ถ่ำยทอดนโยบำย/มำตรกำรกำรบริหำรงำนด้วยกำรซื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงำน ให้
บุคลำกรทุกคนทุกประเภททุกระดับรับรู้ เข้ำใจ และน ำไปปฏิบัติอย่ำงมีคุณธรรมและควำมโปร่งใส และ
ประชำสัมพันธ์ให้สำธำรณชนได้รับทรำบ 
 
 
 

************************************************************* 


