
     การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตของเทศบาลตำบลนาใน ประจำปี พ.ศ. 2565 

  เพื่อส่งเสริมให้สำนักงานเทศบาลตำบลนาใน เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
บริหารงาน จึงกำหนดแนวทาง มาตรการ เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมของสำนักงานเทศบาลนา
ใน ให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือ เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง 

  1.ด้านความโปร่งใส สาธารณชนและประชาชนผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลของสำนักงาน
เทศบาลตำบลนาใน ได้ยอ่างสะดวกในช่องทางที่กำหนด มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาสามารถตรวจสอบได้ 
เปิดโอกาสให้ผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเทศบาลตำบลนาใน และ
มีการจัดการร้องเรียนอย่างเป็นระบบ 

  แนวปฏิบัติ 

  1.ดำเนินเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณชน 
  2.ดำเนินการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซื้อนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันมิให้ราชการ
เสียประโยชน์ 
  3.ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน ของสำนักงานเทศบาลตำบลนาในอย่างชัดเจน 
ถูกต้อง ครบถ้วย และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
  4.เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของสำนักงาน
เทศบาลตำบลนาใน 
  5.เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็น และติดตามตรวจสอบ
การดำเนินการงานของสำนักงานเทศบาลตำบลนาใน 
  6.มีระบบการจัดการเร่ืองร้องเรียน และประชาสัมพันธ์แนววทางการรับเร่ืองร้องเรียนให้ประชาชน
รับทราบอย่างชัดเจน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน 
 

1.1 แนวทางด าเนนิการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง ประกอบดว้ย 

1.1.1 นโยบายหลัก 
      มุ่งเน้น และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด 

อย่างเคร่งครัด ด้วยความโปร่งใส มิให้เกิดโอกาสให้เกิดในการเกิดการทุจริตในกระบวยการจัดซื้อจัดจ้างได้  
        1.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
                                     1.กำกับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็น
ระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์อื่นๆ รวมถึงช่องทางอื่นๆที่หลากหลาย  
         2.กำกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำ
ทุกเดือน และเผยแพร่ต่อสาธารณะทั้งทางเว็บไซต์และช่องทางอื่นที่หลากหลาย 
          3.กำหนดมาตราการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน โดยกำหนดเป็นขั้นตอนหน่ึงในกระวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
          4.กำกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงการ
รายงาน ผลการวิเคราะห์ เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำอย่างต่อเน่ือง 
 



 1.2 แนวทางการเปิดเผย และเข้ามาถึงข้อมูลหน่วยงาน ประกอบด้วย 
  1.2.1.นโยบายหลัก 
   ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ และข้อมูลการดำเนินงานตามอำนาจ
หน้าที่ที่กฎหมายกำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานหลากหลายช่องทาง 
โดยยึดหลักความถูกต้อง ครบถ้วย เป็นปัจจุบัน ตรงไปตรงมาและตรวจสอบได้ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย 
   1.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
                               1.กำหนดให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ จัดทำสื่อเอกสารเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานใน
ช่องทางที่หลากหลาย 
                               2.พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ให้มีความรอบรู้ข้อมูลต่างๆในภาพรวมของ
สำนักงานเทศบาลตำบลนาใน เพื่อให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทำการ 
                               3.พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในสำนักงาน ในสำนักงานเทศบาลตำบลนาในจัดทำผลการ
ดำเนินงาน พันธกิจ เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานสำนักงานเทศบาลตำบลนาในอย่างต่อเน่ือง  
 1.3 แนวทางส่งเสริมบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
   1.3.1 นโยบายหลัก 
                               ให้ความสำคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
ต้ังแต่ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน/จัดทำแผนงาน ร่วมดำเนินการ รวมถึงร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของ
สำนักงานเทศบาลตำบลนาใน 
  1.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
           1.จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานเทษบาลตำบลนาใน ตามพันธกิจ โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   2.ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายใน สำนักงานเทศบาลตำบลนาในดำเนินโครงการภายใต้การ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 1.4 แนวทางการจัดการเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
  1.4.1 นโยบายหลัก 
           ส่งเสริม และพัฒนาระบบการจัดการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพทั้งเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมถึงเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานเทศบาลตำบลนาใน 
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมติดตามตรวจสอบ โดยสามารถเข้าถึงระบบการร้องเรียนได้ อย่างรวดเร็ว 
  1.4.2 มาตรการ/แนวทาง 
           1.จัดให้มีหน่วยงานกลางวันรับเรื่องร้องเรียน 
           2.จัดให้มีคู่มือที่แสดงช่องทาง ขันตอนการร้องเรียน และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
           3.กำกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกระบวนการเร่ืองร้องเรียนอย่างเคร่งครัด 
และรายงานผลการจัดการเร่ืองร้องเรียนทราบตามกำหนดเวลาที่เหมาะสม 
           4.กำกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการเร่ืองร้องเรียน พร้อม
ระบุปัญหาอุปสรรค เสนอกต่อผู้บริหารเพื่อหาแนวทางแก้ไข 
 

 2.ด้านความพร้อมรับผิดชอบ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่นต้ังใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหนมาย  



  แนวปฏิบัติ  
 1.ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับพร้อมสรับผิดชอบต่อผลงานของสำนักงานเทศบลาลตำบลนาใน ที่ส่งผล
กระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 
 2.บุคลกรทุกคนสปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถโดยมุ่งผลสำเร็จของงานและพร้อมรับฟังการว
วิพากษ์หรือติชมจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำมาปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 
 3.สำนักงานเทศบาลตำบลนาในพร้อมรับผิดชอบผลการปฏิบัติงารที่ผิดพลาด และมีมาตรการดำเนินการต่อ่
บุคลากรที่ขาอความรับผิดชอบ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ 
 2.1 ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกขั้นตอนต้องมีความถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ อย่างครบถ้วย เคร่งครัด ประกอบด้วย 
  2.1.1 นโยบายหลัก 
           ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรทุกระดับทั้งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการ
ปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ด้วยความมุ่งมั่น อย่างเต็มประสทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อการปฎิบัติหน้าที่โดยยึดหลัก
ความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ผุ้บริหารทุกระดับยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
โดยเคร่งครัดและต่อเน่ือง และกำกับให้บุคคลกรทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบจรารยาบรรณของข้าราชการสำนักงาน
เทศบาลตำบลนาใน 
  2.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
          1.สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่จัดให้ทำคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ และเผยแพร่ให้สาธารณชน
ทราบในช่องทางที่หลากหลาย 
          2.จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ
เพื่อให้ผู้รับริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
           3.สร้างขวัญและแรงจุงใจโดยการประกาศยกย่องให้แก่บุคลากรที่มีจรรยาบรณดีเด่น 
ประจำปี 
           4.กำหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารระดับ
หน่วยงานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลนาใน 
           5.ดำเนินการตามระเบียบวินัยบุคลากรของสำนักงานเทศบาลตำบลนาในอย่างเคร่งครัด 
 2.2 แนวทางการแสดงเจตจำนงของผู้บริหารในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และมีธรรมภิบาล 
ประกอบด้วย 
  2.2.1 นโยบายหลัก 
           ส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับมีความมุ่งมั่นต้ังใจ ที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจ
ด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุกจริต บริหารราชการโดยยึดหลักซื่อสัตย์ สุจริต และพร้อมรับผิดชอบหากเกิดความ
ไม่เป็นธรรมหริอการทุจริตขึ้นในสำนักงานเทศบาลตำบลนาใน 
  2.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
          1.จัดให้มีการแสดงเจตจำนงว่าการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานและต่อสาธารณชน 
          2.กำหนดนโนบาย มาตรการแผนงาน หรือโครง/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม 
และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในแต่ละ



ด้าน คือด้านความโปร่งใส ด้ายความพร้อมรับผิดชอบด้านความปลอดจาการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 

  3.ด้านความปลอดจากการทจุริตในการปฏิบตัิงาน ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการของสำนักงานเทศบาลตำบลนาใน และรักษาวินัยข้าราชการโดย
เคร่งครัด  
 แนวปฏิบัติ 
 1.ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรทุกคนรักษาจรรยาบรรณข้าราชการและวินัยของตนเองเสริมสร้างพัฒนาให้ผู้ผยู่
ใต้บังคับบัญชารักษาจรรยาบรรณข้าราชการและมีวินัย รวมทั้งป้องกันไม่ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย  
 2.สำนักงานเทศบาลตำบลนาใน ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทำผิดวินัยอย่างเคร่งครัด 
 

 3.1 นโยบายป้องกันไม่ให้บุคลากรมีการรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ประกอบด้วย 
  3.1.1 นโยบายหลัก 
   ให้ความสำคัญในการป้องกันไม่ให้บุคลากรรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของหรือผลประโยชน์ใดๆ 
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักนิติธรรม โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตในหารปฏิบัติหน้าที่เข้มงวดกับการปฏิบัติงาน
บุคลากรทุกระดับ รวมทั้งใช้มาตรการเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้บุคลากรเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใด
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  3.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
          1.กำหนดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยวชน์ทับซื้อนของหน่วยงาน และ
เผยแพร่ให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
          2.ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย เมื่อบุคลากรกระทำควาผิดเพื่อให้บุคลากรตระหนัก
ในการไม่รับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 3.2 แนวทางหลักเก่ียวกับการป้องกันไม่ให้บุคลากรใช้ตำแหน่งหน้าท่ีในการเอ้ือประโยชน์ ประกอบด้วย 
  3.2.1 นโยบายหลัก 
   ให้ความสำคัญและใช้มาตราการเด็ดขาดเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้บุคลากรใช้ตำแหน่งหน้าที่
ของตนอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อื่น โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
  3.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
         1.กำหนดให้มีการรณรงค์เผยแพร่ หรือให้ความรู้เกี่ยวกับโทษวินัยในการใช้ตำแหน่งหน้าที่ของ
ตนอย่างไม่ธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อื่น 
        2.สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานบุคลากรไม่ให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการใช้ตำแหน่งในเอื้อ
ประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อื่น 
 3.3 แนวทางเก่ียวกับความปลอดภัยจากการทุจริตเชิงนโยบาย ประกอบด้วย 
  3.3.1 นโยบายหลัก 
   ตระหนัก และให้ความสำคัญการทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งมีคุณลักษณเป็นการทุจริตที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยงานธุรกิจเอกชน/พวกพ้อง 



หรือมีการแทรกแซงทางการเมืองร่วมด้วย เพื่อเพื่อประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน หรือ
แลกเปลี่ยนการกำหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผู้บริหารหน่วยงาน 
  3.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
   1.กำหนดให้มีการรณรงค์เผยแพร่ หรือให้ความรู้เกี่ยวกับโทษวินัย เมื่อมีการทุจริตเชิง
นโยบาย 
   2.กำนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประมเนผลการบริหารงานของผู้บริหารระดับหน่วยงาน
ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลนาใน 
 
 4.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร วัฒนธรรมการทำงานของสำนักงานเทศบาลตำบลนาใน เป็นไปอย่างมี
คุณธรรมและธรรมาภิบาล เริ่มต้นจากการรักษาความซื่อสัตย์สุจริตในตนเองและมีค่านิยมร่วมในการต่อต้านทุจริต มี
แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  แนวทางปฏิบัติ 
  1.ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้นำในการแสดงเจตจำนงซื่อสัตย์สุจริต และกำหนดให้มีการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
  2.แต่งต้ังคณะทำงานต่อต้านการทุจริตเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ดำเนินการปรับปรุงพัฒนา
ระบบงาน กำหนดมาตรการ ออกระเบียบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการดำเนินงาน 
  4.1 นโยบายการปลูกฝังและการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย 
   4.1.1 นโยบายหลัก 
    การให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดพฤติกรรมการทำงานที่ดีให้กับบุคลากรมี
คุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ ไม่ยอมรับ ไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงานทุกประเภท 
เกิดความอายและกลัวที่กระทำการทุจริต ไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต 
   4.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1.กำหนดให้มีการรณรงค์หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการลงโทษวินัยเมื่อบุคลากร
กระทำการทุจริต 
    2.สร้างแรงจูงใจเพื่อบุคลากรมีการปฏิบัติงานอย่างสุจริต ไม่เพิกเฉย และพร้อมที่
จะดำเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต 
 4.2 แนวทางเก่ียวกับการดำเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประกอบด้วย 
   4.2.1 นโยบายหลัก 
    ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการทุจริต โดยทำแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตของ
หน่วยงาน และการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งให้ความสำคัญกับกระบวนการ
ตรวจสอบถ่วงดุลภายใน เกี่ยวกับการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงหรือมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
   4.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1.กำหนดให้มีการตัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
ดำเนินการและประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งรายงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
    2.จัดต้ังกลุ่มบุคลากรหรือจัดต้ังชมรมเพื่อการบริหารโปร่งใส ช่วยการป้องกันและ
ตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 



 5.ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน มีระบบกี่ปฏิบัติที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 
  แนวปฏิบัติ  
  1.มีการกำหนดขั้นตอน คูมือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการปฏิบัติงานตามคูมือหรือ
มาตราฐานเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และให้ความสำคัญกับการการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม 
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.มีระบบการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของหน้าที่และกำกับมาตราฐานการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับ 
  3.ผู้บริหารทุกระดับมีคุณธรรมในการบริหารงาน ทั้งด้านการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ และการมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 
  4.ผู้บริหารทุกระดับเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.1 แนวทาเก่ียวกับการกำหนดคู่มือหรือมาตราการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักท่ีชัดเจนและเป็นไปตาม
ระเบียบข้ันตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี ประกอบด้วย 
  5.1.1. นโยบายหลัก 
   ให้ความสำคัญและเข้มงวดการปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน 
โดยยึดหลักความถูกต้องและเสมอภาค ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด และเป็นธรรม  
  5.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
   1.ให้มีมรปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
   2.ให้มีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม  
   3.ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐานและยึดหลัก
ความถูกต้อง 
 5.2แนวทางพัฒนาคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 
  5.2.1 นโยบายหลัก 
   ให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบคุณธรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยหลักคุณธรรม ยึด
หลักการคำนึงถึงความรู้ความสามารถและมาตราฐานการปฏิบัติงาน และหลักความยุติธรรม 
  5.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
   1.จัดทำแนวทางหรือวิธีปฏิบัติบริหารงานบุคคลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคให้มีความ
ชัดเจน เช่น การบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในรูปแบบต่างๆ 
   2.จัดให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยคุณธรรม ไม่ใช้หลักอุปถัมภ์และใช้หลักความ
มั่นคงการรับรองการเป็นอาชีพ มีทางก้าวหน้า มีค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม ที่เป็นเกี่ยรติและศักด์ิศรี 
   3.สร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี 
 5.3 แนวทางพัฒนาคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย 
  5.3.1 นโยบายหลัก 



   ให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบ ตาม
หลักความโปร่งใส หลักนิติธรรม ตรวจสอบได้และพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินตามภารกิจของ
สำนักงานเทศบาลตำบลนาในอย่างมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล โดยยึดหลักความคุ้มค่า  
  5.3.2 มาตราการ/แนวทาง 
   บริหารงบประมาณโดยใช้หลักธรรมภิบาล และใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นด้วยความ
จำเป็น คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน  
 5.4 แนวทางในการมอบหมายท่ีมีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ ประกอบด้วย 
  5.4.1 นโยบายหลัก 
   ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการกระจายงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ และอำนาจการตัดสินใจภายในขอบเขตที่กำหนด โดยไม่เลือกปฏิบัติเป็นธรรมแก่ผู้รับ
มอบหมายงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีการสื่อสารและเอาใจใส่ติดตามในการมอบหมายงานที่ได้มอบหมายไป
ตลอดจนรับผิดชอบในผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 
  5.4.2 มาตรการ/แนวทาง 
   1.กระจายอำนาจหน้าที่และมอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบ โดยคำนึงถึงขอบเขตอำนาจ
หน้าที่ตามกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
   2.ติดตามตรวจสอบและรับผิดชอบผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 
 5.5 แนวทางท่ีให้ความสำคัญกับสภาพแววดล้อมท่ีเอ้ืออำนวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
  5.5.1 นโยบายหลัก 
   ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมการทำงานการผู้ปฏิบัติงาน ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภ
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน 
  5.5.2 มาตรการ/แนวทาง 
   การจัดสภาพแวดล้อมการทำงานตามความต้องการของบุคลากรของเทศบาลตำบลนาใน ที่
เหมาะสม จำเป็น ที่เอื้ออำนวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน 
 6.ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เผยแพร่บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของสำนักงานเทศบาลตำบล
นาใน ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วย สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน 
 แนวปฏิบัติ 
 1.ให้ความสำคัญในการเปิดเผยแบะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสำนักงานเทศบาลตำบลนาใน อย่างเปิดกว้าง ทั้งถึง 
บนพื้นฐานแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
ของผู้รับการบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน 
 6.1 นโยบายหลัก 
  ให้ความสำคัญของรูปแบบ วิธีการ การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดเกี่ยกับนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้บุคลากรทุก
คนทุกประเภททุกระดับในสำนักงานเทศบาลตำบลนาใน รับทราบเพื่อให้เกิดผลต่อความตระหนักและให้ความสำคัญ
การปฏิบัติงานที่มีคุณะธรรมและโปร่งใส 
 6.2 มาตรการ/แนวทาง 
  ถ่ายทอดนโยบาย/มาตรการการบริหารงานด้วยการซื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกคนทุก
ประเภททุกระดับรับรู้ เข้าใจจ และนำไปปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส และประชาสมัพันธ์ให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ 



 
    
 
 

 
  
 
 
 
   

 

 


