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

 เพ่ือส่งเสริมให้เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน  
จึงกำหนดแนวทาง  มาตรการ  เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ  รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  
ให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือ  เป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ  ข้อบังคับอ่ืน ๆ  อย่างทั่วถึง 

 1.  ด้านความโปร่งใส  สาธารณชนและประชาชนผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลของเทศบาลตำบล
หาดเสี้ยว  ได้อย่างสะดวกในช่องทางที่กำหนด  มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา  สามารถตรวจสอบได้  
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  
และมีการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ 

 แนวปฏิบัติ 

 1)  ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ต่อสาธารณชน 
 2)  ดำเนินการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เพื่อป้องกัน  มิให้
ราชการเสียผลประโยชน์ 
 3)  ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน  ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวอย่างชัดเจน  
ถูกต้อง  ครบถ้วน  และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 4)  เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม  ในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของเทศบาล
ตำบลหาดเสี้ยว 
 5)  เปิดโอกาสให้ประชาชน  ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  แสดงความคิดเห็น  และติดตาม
ตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
 6)  มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน  และประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนให้ประชาชน
รับทราบอย่างชัดเจน  รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือนำมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน   

 1.1  แนวทางการให้เปิดเผย  และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน  ประกอบด้วย 
  1.1.1  นโยบายหลัก 
   ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ  และข้อมูลการดำเนินงาน
ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน
ได้หลากหลายช่องทาง  โดยยึดหลักความถูกต้อง  ครบถ้วน  เป็นปัจจุบัน  ตรงไปตรงมาและตรวจสอบได้  
ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย 
  1.1.2  มาตรการ/แนวทาง 
   1)  กำหนดให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์  จัดทำสื ่อเอกสารเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานในช่องทางที่หลากหลาย 
   2)  พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานประชาสัมพันธ์  ให้มีความรอบรู้ข้อมูลต่าง ๆ ใน
ภาพรวมของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  เพื่อให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทำการ 



   3)  พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพื่อทำการเผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
   4)  กำหนดให้ทุกหน่วยงาน  ในเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวจัดทำผลการดำเนินงาน  
พันธกิจ  เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวอย่างต่อเนื่อง 

 2.  ด้านความพร้อมรับผิด  ผู ้บริหารและเจ้าหน้าที ่มีความมุ ่งมั ้นตั ้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ  มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน  พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย 

 แนวปฏิบัติ 

 1)  ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับพร้อมรับผิดชอบต่อผลงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ที่ส่งผล
กระทบและเกิดความสียหายต่อสังคมโดยรวม 
 2)  บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ  เต็มความสามารถโดยมุ่งผลสำเร็จของงาน  และพร้อม
รับฟังการวิพากษ์หรือติชมจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และนำมาปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
 3)  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวพร้อมรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด  และมีมาตรการดำเนินการ
ต่อบุคลากรที่ขาดความรับผิดชอบ  ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ 
  2.1.1  นโยบายหลัก 
   ส่งเสริม  สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับทั้งผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญ
กับการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน  ด้วยความมุ่งมั่น  อย่างเต็มประสิทธิภาพ  มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่  โดยยึดหลักความถูกต้อง  เป็นธรรม  เท่าเทียม  โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับยึดหลักการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัดและต่อเนื่อง  และกำกับให้บุคลากรทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบ
จรรยาบรรณของข้าราชการเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
  2.1.2  มาตรการ/แนวทาง 
   1)  สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่จัดให้ทำคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ  และเผยแพร่ให้
สาธารณชนทราบในช่องทางที่หลากหลาย 
   2)  จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติตามภารกิจหลัก  และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ดำเนินการเพื่อให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
   3)  สร้างขวัญและแรงจูงใจโดยการประกาศยกย่องให้แก่บุคลากรที่มีจรรยาบรรณ
ดีเด่น  ประจำปี 
   4)  กำหนดให้มีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร
ระดบัหน่วยงานภายในเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
   5)  ดำเนินการตามระเบียบวินัยบุคลากรของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวอย่างเคร่งครัด 

 2.2  แนวทางการแสดงเจตจำนงของผู้บริหารในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  และมีธรร
มาภิบาล  ประกอบด้วย 
  2.2.1  นโยบายหลัก 
   ส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับมีความมุ่งมั่นตั้งใจ  ที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตาม
ภารกิจด้วยความโปร่งใส  ปราศจากการทุจริต  บริหารราชการโดยยึดหลักซื ่อสัตย์  สุจริต  และพร้อม
รับผิดชอบหากเกิดความไม่เป็นธรรมหรือการทุจริตขึ้นในเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
 
 



  2.2.2  มาตรการ/แนวทาง 
   1)  จัดให้มีการแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื ่อสัตย์  สุจริต  ต่อ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและต่อสาธารณชน.   
   2)  กำหนดนโยบาย  มาตรการ  แผนงาน  หรือโครงการ/กิจกรรม  เพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรม  และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ในแต่ละด้าน  คือ  ด้านความโปร่งใส  ด้ านความพร้อมรับผิด  ด้านความ
ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  ด้านคุณธ รรมการทำงานใน
หน่วยงาน  และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 

 3.  ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  และรักษาวินัยข้าราชการโดยเคร่งครัด 

 แนวปฏิบัติ 

 1)  ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรทุกคนรักษาจรรยาบรรณข้าราชการและวินัยของตนเอง  เสริมสร้าง
พัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชารักษาจรรยาบรรณข้าราชการและมีวินัย  รวมทั้งป้องกันไม่ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
กระทำผิดวินัย 
 2)  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทำผิดวินัยอย่างเคร่งครัด 

 3.1  นโยบายในการป้องกันไม่ให้บุคลากรมีการรับหรือเรียกรับเงิน  สิ่งของ  หรือผลประโยชน์ใด ๆ  
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ประกอบด้วย 
  3.1.1  นโยบายหลัก 
   ให้ความสำคัญในการป้องกันไม่ให้บุคลากรรับหรือเรียกรับเงิน  สิ ่งของหรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ  จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักนิติธรรม  โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่  เข้มงวดกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ  รวมทั้งใช้มาตรการเด็ดขาดเพ่ือป้องกันไม่ให้บุคลากร
เรียกรับเงิน  สิ่งของ  หรือผลปะโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  3.1.2  มาตรการ/แนวทาง 
   1)  กำหนดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
และเผยแพร่ให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
   2)  ให้ความรู้เกี ่ยวกับการลงโทษทางวินัย  เมื่อบุคลากรกระทำความผิดเพื่อให้
บุคลากรตระหนักในการไม่รับหรือเรียกรับเงิน  สิ่งของ  หรือผลประโยชน์ใด ๆ  จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 3.2  แนวทางหลักเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้บุคลากรใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื ้อประโยชน์  
ประกอบด้วย 
  3.2.1  นโยบายหลัก 
   ให้ความสำคัญและใช้มาตรการเด็ดขาดเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้บุคลากรใช้ตำแหน่ง
หน้าที่ของตนอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง  พวกพ้อง  หรือผู้อื่น  โดยยึดหลักความซื่อสัตย์  
สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
  3.2.2  มาตรการ/แนวทาว 
   1)  กำหนดให้มีการรณรงค์เผยแพร่  หรือให้ความรู้เกี ่ยวกับโทษวินัยในการใช้
ตำแหน่งหน้าที่ของตนอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง  พวกพ้อง  หรือผู้อ่ืน 



   2)  สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการ
ใช้ตำแหน่งในการเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง  พวกพ้อง  หรือผู้อื่น 

 4.  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  วัฒนธรรมการทำงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  เป็นไป
อย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล  เริ่มต้นจากการรักษาความซื่อสัตย์สุจริตในตนเองและมีค่านิยมร่วมในการ
ต่อต้านทุจริต  มีแนวทางปฏิบัติงาน  เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 แนวปฏิบัติ 

 1)  ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้นำในการแสดงเจตจำนงซื่อสัตย์สุจริต  และกำหนดให้มีการปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
 2)  แต่งตั้งคณะทำงานต่อต้านการทุจริตเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส  ดำเนินการปรับปรุงพัฒนา
ระบบงาน  กำหนดมาตรการ  ออกระเบียบ  เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  รวมถึงการเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินงาน 

 4.1  นโยบายการปลูกฝังและการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน  ประกอบด้วย 
  4.1.1  นโยบายหลัก 
   การให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดพฤติกรรมการทำงานที ่ด ีให้ก ับบุคลากร                       
มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ  ไม่ยอมรับ  ไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงานทุก
ประเภท  เกิดความอายและกลัวที่จะกระทำการทุจริต  ไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อยับยั้งการ
ทุจริต 
  4.1.2  มาตรการ/แนวทาง 
   1)  กำหนดให้มีการรณรงค์หรือให้ความรู้เกี ่ยวกับการลงโทษวินัยเมื ่อบุคลากร
กระทำการทุจริต 

   2)  สร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานอย่างสุจริต  ไม่เพิกเฉย  และ
พร้อมที่จะดำเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต 

 4.2  แนวทางเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  ประกอบด้วย 
  4.2.1  นโยบายหลัก 
   ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
โดยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้  และให้บุคลกรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
  4.2.2  มาตรการ/แนวทาง 
   1)  กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
   2)  กำหนดให้มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 



 4.3  แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน  ประกอบด้วย 
  4.3.1  นโยบายหลัก 
   ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริต  โดยจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงาน  และการนำแผนไปสู ่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งให้
ความสำคัญกับกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายใน  เกี่ยวกับการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงหรือมีโอกาสที่จะ
เกิดการทุจริต 

  4.3.2  มาตรการ/แนวทาง 
   1)  กำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัต ิการป้องกันการทุจร ิตประพฤติมิชอบ  
ดำเนินการและประเมินผลการดำเนินงาน  รวมทั้งรายงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบ 
   2)  จัดตั้งกลุ่มบุคลากรหรือจัดตั้งชมรมเพ่ือการบริหารงานโปร่งใส  ช่วยการป้องกัน
และตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

 5.  ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน  มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลัก             
ธรรมาภิบาล  และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 

 แนวปฏิบัติ 

 1)  มีการกำหนดขั้นตอน  คู่มือ  หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ  
หรือมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  และให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม  เท่า
เทียมและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 2)  มีระบบการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และกำกับมาตรฐาน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับ 
 3)  ผู ้บริหารทุกระดับมีคุณธรรมในการบริหารงาน  ทั ้งด้านการบริหารงานบุคคล  การบริหาร
งบประมาณ  และการมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 
 4)  ผู ้บริหารทุกระดับเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื ้ออำนวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 

 

 


