
-๑- 

 
   

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลยุโป 

เร่ือง  นโยบายการพัฒนาเทศบาลต าบลยุโป ให้เป็นหน่วยงานท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการบริหารงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 

  เพื่อส่งเสริมให้เทศบาลต าบลยุโปเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส                   

ในการบริหารงาน จึงก าหนดนโยบายหลัก มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม  เพื่อยดึถือเป็นแนว

ปฏิบัติ รวมทั้งเป็นคา่นิยมร่วมของเทศบาลต าบลยุโป ให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทุกคนพึงยึดถือ

เป็นแนวปฏิบัติควบคูก่ับกฎ ขอ้บังคับอ่ืนๆ อยา่งทั่วถึง 

  1.ด้านความโปร่งใส  สาธารณชนและประชาชนผู้รับบริการสามารถเขา้ถึงขอ้มูล             

ของเทศบาลต าบลยุโป ได้อยา่งสะดวกในช่องทางที่ก าหนด มีการเปิดเผยข้อมูลอยา่งตรงไปตรงมา สามารถ

ตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาล 

และมีการจัดการเรื่องร้องเรียนอยา่งเป็นระบบ 

  แนวปฏิบัติ 

  1)ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างต่อสาธารณชน  

  2)ด าเนินการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้างเพื่อป้องกันมิให้

ราชการเสียประโยชน์ 

  3)ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของเทศบาลอยา่งชัดเจนถูกต้อง 

ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยูเ่สมอ 

  4)เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก              

ของเทศบาล 

  5)เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคดิเห็น และติดตาม

ตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาล 

  6)มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื่องร้องเรียน            

ให้ประชาชนรับทราบอยา่งชัดเจนรับฟังขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะเพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน 

  1.1 นโยบายด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 

   1.1.1 นโยบายหลัก  

    มุ่งเน้น และให้ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างที่ต้องด าเนินการตามที่

กฎหมายก าหนดอยา่งเคร่งครัด ด้วยความโปร่งใส มิให้เกิดโอกาสในการเกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซ้ือ

จัดจ้างได้ 
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   1.1.2 มาตรการ/แนวทาง  

    1)ก ากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจ้างด าเนินการเปิดเผย

ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์อ่ืนๆ รวมถึงช่องทาง

อื่นๆ ที่หลากหลาย 

    2)ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าขอ้มูลสรุปเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง

เป็นประจ าทุกเดือน และเผยแพร่ต่อที่สาธารณะท้ังทางเว็บไซต์และช่องทางอื่นที่หลากหลาย 

    3)ก าหนดมาตรการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดซ้ือจัดจ้างและผู้เสนองาน โดยก าหนดเป็นขัน้ตอนหนึ่งในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง เพื่อป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

    4)ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการวเิคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

รวมถึงการรายงานผลการวเิคราะห์ เพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นประจ าอยา่งต่อเนื่อง 

   1.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

1.พัฒนาเว็บไซต์

การเผยแพร่ข้อมูล

การจัดซ้ือจัดจ้าง 

1.มีช่องทางการเผยแพร่

ขอ้มูลการจัดซ้ือจัดจ้าง

ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล

อยา่งเป็นระบบ 

2.ความพงึพอใจของผู้เข้า

เยี่ยมชมเว็บไซต์ 

- กันยายน 2559 งานพัสดุ กอง

คลัง ร่วมกับงาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 

2.จัดท ารายงาน 

“การวเิคราะห์การ

จัดซ้ือจัดจ้าง 

ปัญหาและแนว

ทางการพัฒนา” 

1.มีรายงานการวเิคราะห์

ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ประจ าป ีงปม.59 รวมถึง

มีการวเิคราะห์ปัญหาและ

แนวทางการแก้ไขส าหรับ

ปี งปม.60 

- ตุลาคม 2559 งานพัสดุ กอง

คลัง ร่วมกับ 

หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

 2.มีการน าผลการ

วเิคราะห์จาก งปม.59 มา

ปรับปรุงกระบวนการ

จัดซ้ือจัดจ้างปี งปม.60 

- ตุลาคม 2559 งานพัสดุ กอง

คลัง ร่วมกับ 

หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

 3.มีรายงานการวเิคราะห์

ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ประจ าป ี งปม.60 รวมถึง

มีการวเิคราะห์ปัญหาและ

แนวทางการแก้ไข ส าหรับ

ปี งปม.61 

- กรกฎาคม 2560 งานพัสดุ กอง

คลัง ร่วมกับ 

หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

3.จัดท า

แผนพัฒนาระบบ

การจัดซ้ือจัดจ้าง 

มีแผนพัฒนาระบบการ

จัดซ้ือจัดจ้าง 

- กันยายน 2559 งานพัสดุกอง

คลัง 

 

  1.2 นโยบายการให้เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ประกอบด้วย 

   1.2.1 นโยบายหลัก  

    ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ และขอ้มูลการ

ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเขา้ถึงขอ้มูล              

ของหน่วยงานได้หลากหลายช่องทาง โดยยดึหลักความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตรงไปตรงมา                

และตรวจสอบได้ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย 

   1.2.2 มาตรการ/แนวทาง  

    1)ก าหนดให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ จัดท าสื่อเอกสารเผยแพร่ข้อมูล            

ของหน่วยงานในช่องทางที่หลากหลาย 

    2)พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ให้มีความรอบรู้ข้อมูล

ต่างๆ ในภาพรวมของเทศบาล เพื่อให้บริการขอ้มูลตลอดเวลาท าการ 

    3)พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อท าการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

    4)ก าหนดให้ทุกหน่วยงานยอ่ยในเทศบาลจัดท าผลการด าเนินงาน พันธกิจ 

เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานของเทศบาลอยา่งต่อเนื่อง 

   1.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

4.จัดท าแผนการ

พัฒนางาน

ประชาสัมพันธ์         

เชิงรุก 

แผนการพัฒนางาน

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

จ านวน 1 แผน 

- ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2560 

งานธุรการ 

ส านักปลัดเทศบาล 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

5.พัฒนาเว็บไซต์

ของเทศบาล 

เว็บไซต์ของเทศบาลฯ - ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2560 

งานธุรการ 

ส านักปลัดเทศบาล 

6.พัฒนาบุคลากร

ด้านการ

ประชาสัมพันธ ์

ร้อยละของบุคลากรที่

ได้รับการพัฒนา 

 ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2560 

งานธุรการ 

ส านักปลัดเทศบาล 

7.พัฒนาเครือขา่ย

การประชาสัมพันธ์

กับองคก์รสื่อ

ภายนอกเทศบาล 

จ านวนเครือขา่ยการ

ประชาสัมพันธ์กับองคก์ร

สื่อภายนอกเทศบาล 

 ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2560 

งานธุรการ 

ส านักปลัดเทศบาล 

  1.3 นโยบายส่งเสริมบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงาน ประกอบด้วย 

   1.3.1 นโยบายหลัก  

    ให้ความส าคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เขา้มามีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงาน ตั้งแต่ร่วมแสดงความคดิเห็น ร่วมวางแผน/จัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการ รวมถึงร่วมตรวจสอบ

การด าเนินงานของเทศบาล 

   1.3.2 มาตรการ/แนวทาง  

    1)จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตามพันธกิจโดยการมีส่วนร่วมของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

    2)ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายในเทศบาลด าเนินโครงการภายใต้การมีส่วน

ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   1.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

8.ส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียใน

การด าเนินงานของ

เทศบาล 

จ านวนหน่วยงานที่ได้

ด าเนินโครงการโดยการมี

ส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

 ตลอด

ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560 

ส านัก

ปลัดเทศบาล/

กองคลัง/กอง

ช่าง/กอง

การศึกษา/หน่วย

ตรวจสอบภายใน 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

9.พัฒนาแผนงาน/

โครงการโดยการมี

ส่วนร่วมกับผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 

จ านวนโครงการที่เกิดจาก

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 

 ตลอด

ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560 

ส านัก

ปลัดเทศบาล/

กองคลัง/กอง

ช่าง/กอง

การศึกษา 

  1.4 นโยบายการจัดการเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การให้บริการของ

หน่วยงาน ประกอบด้วย 

   1.4.1 นโยบายหลัก  

    ส่งเสริม และพัฒนาระบบการจัดการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธภิาพทัง้

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมถึงเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานของ

เทศบาลต าบลยุโป เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเขา้มาร่วมติดตามตรวจสอบ โดยสามารถเขา้ถึงระบบการ

ร้องเรียนได้อยา่งรวดเร็ว 

   1.4.2 มาตรการ/แนวทาง 

    1)จัดให้มีหน่วยงานกลางรับเรื่องร้องเรียน  

    2)จัดให้มีคู่มือที่แสดงช่องทาง ขัน้ตอนการร้องเรียน และกระบวนการ

จัดการเรื่องร้องเรียน 

    3)ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามกระบวนการเรื่องร้องเรียน

อยา่งเคร่งครัด และรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบตามก าหนดเวลาที่เหมาะสม 

    4)ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินการเรื่อง

ร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค เสนอต่อผู้บริหารเพื่อหาแนวทางแก้ไข 

   1.4.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

10.จัดตั้ง

หน่วยงานกลางรับ

เรื่องร้องเรียน 

1.มีหน่วยงานกลางรับ

เรื่องร้องเรียน 

2.มีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง

ร้องเรียน 

- ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2560 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

11.พัฒนาคูมื่อ

แนวปฏิบัติการ

จัดการเรื่อง

ร้องเรียนและ

เผยแพร่คู่มือและ

ขัน้ตอนการปฏิบัติ

ในการด าเนินการ

ผ่านเว็บไซต์ 

1.มีคู่มือแนวปฏิบัติการ

จัดการเรื่องร้องเรียน 

2.มีการเผยแพร่คู่มือและ

ขัน้ตอนการปฏิบัติในการ

ด าเนินการเว็บไซต์ 

3.มีรายงานผลการจัดการ

เรื่องร้องเรียน 

4.มีการแจ้งผลการจัดการ

เรื่องร้องเรียนให้ผู้

ร้องเรียนทราบ 

- ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2560 

ส านัก

ปลัดเทศบาล/

กองคลัง 

  2.ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม

ประสิทธภิาพ มคีวามรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย 

  แนวปฏิบัติ 

  1)ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับพร้อมรับผิดชอบต่อผลงานของเทศบาลต าบลยุโป          

ที่ส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 

  2)บุคลากรทุกคนปฏบิัติงานด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถโดยมุ่งผลส าเร็จของงาน 

และพร้อมรับฟังการวพิากษ์หรือติชมจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน ามาปรับปรุงพัฒนางาน

ให้ดียิ่งขึ้น 

  3)เทศบาลต าบลยุโปพร้อมรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดและมีมาตรการ

ด าเนินการต่อบุคลากรที่ขาดความรับผิดชอบ ซ่ึงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ 

  2.1 ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกขัน้ตอนต้องมีความถูกต้อง  

ตามกฎหมาย ระเบียบ อยา่งครบถ้วน เคร่งครัด ประกอบด้วย 

   2.1.1 นโยบายหลัก  

    ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้

ความส าคัญกับการปฏิบัติงาน/การบริหารงานด้วยความมุ่งมั่น อยา่งเต็มประสิทธภิาพ มคีวามรับผิดชอบ  

ต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยยดึหลักความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับ 

ยดึหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัดและต่อเนื่องและก ากับให้บุคลากรทุกฝ่ายปฏิบัติ

หน้าที่ตามกรอบจรรยาบรรณของขา้ราชการเทศบาลต าบลยุโป 

   2.1.2 มาตรการ/แนวทาง  

    1)สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่จัดให้ท าคูมื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ                   

และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบในช่องทางที่หลากหลาย 



-๗- 

 
    2)จัดให้มีการแสดงขัน้ตอนการปฏิบัติตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใช้

ในการด าเนินการเพื่อให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอยา่งชัดเจน 

    3)สร้างขวัญและแรงจูงใจโดยการประกาศยกยอ่งให้แก่บุคลากรที่มี

จรรยาบรรณดีเด่น ประจ าปี 

    4)ก าหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของ

ผู้บริหารระดับหน่วยงานภายในเทศบาล 

    5)ด าเนินการตามระเบียบวนิัยบุคลากรของเทศบาลอยา่งเคร่งครัด 

   2.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

12.การจัดการ

ความรู้ด้าน

นวัตกรรมคูมื่อการ

ปฏิบัติงานของ

บุคลากรสาย

วชิาการ/วชิาชีพ

เฉพาะ 

1.มีกิจกรรมการจัดการ

ความรู้ด้านนวัตกรรมคูมื่อ

การปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายวชิาการ/

วชิาชีพเฉพาะ 

- ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2560 

ส านัก

ปลัดเทศบาล/กอง

คลัง/กองช่าง/กอง

การศึกษา/หน่วย

ตรวจสอบภายใน 

 

2.มีผลงานอันเกิดจากการ

ประกวดนวัตกรรมคูมื่อฯ 

- ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2560 

ส านัก

ปลัดเทศบาล/กอง

คลัง/กองช่าง/กอง

การศึกษา/หน่วย

ตรวจสอบภายใน 

13.ประกาศเกียรติ

คุณยกยอ่งผู้มี

จรรยาบรรณ

วชิาชีพดีเด่น 

1.จ านวนบุคลากรที่ได้รับ

รางวัลยกยอ่งผู้มี

จรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น 

- ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2560 

งานนิติการและ

งานการเจ้าหน้าที่ 

ส านักปลัดเทศบาล 

 

14.ติดตาม

ตรวจสอบ 

ประเมินผลการ

บริหารงานของ

ผู้บริหารระดับ

หน่วยงานภายใน

เทศบาล 

1.มีรายงานผลการ

ติดตามตรวจสอบ 

ประเมินผลการบริหารงาน

ของผู้บริหาร 

- ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2560 

คณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลการ

บริหารงานของ

ผู้บริหาร 
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  2.2 นโยบายการแสดงเจตจ านงของผู้บริหารในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 

และมีธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 

   2.2.1 นโยบายหลัก 

    ส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะน าหน่วยงานให้

ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต บริหารราชการโดยยดึหลักซ่ือสัตย ์สุจริต 

และพร้อมรับผิดชอบหากเกิดความไม่เป็นธรรมหรือการทุจริตขึ้นในเทศบาล 

   2.2.2 มาตรการ/แนวทาง  

    1)จัดให้มีการแสดงเจตจ านงวา่จะบริหารงานด้วยความซ่ือสัตยส์ุจริตต่อ

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและต่อสาธารณชน 

    2)ก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา

หน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในแต่ละด้าน คอื ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความ

ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองคก์ร ด้านคุณธรรมการท างานใน

หน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 

   2.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

15.โครงการแสดง

เจตจ านงสุจริต

เทศบาลต าบลยุโป 

1.มีโครงการแสดง

เจตจ านงสุจริตเทศบาล

ต าบลยุโป 

2.จ านวนบุคลากรของ

เทศบาลที่เข้าร่วมกิจกรรม 

3.จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียที่เข้าร่วมกิจกรรม 

- ธันวาคม 2559 ส านัก

ปลัดเทศบาล/

กองคลัง/กอง

ช่าง/กอง

การศึกษา/หน่วย

ตรวจสอบภายใน 

 

 

  3.ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตาม

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการของเทศบาลต าบลยุโป และรักษาวนิัยข้าราชการโดย

เคร่งครัด 

  แนวปฏิบัติ 

  1)ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรทุกคนรักษาจรรยาบรรณข้าราชการเทศบาลและวนิัยของ

ตนเอง เสริมสร้างพัฒนาให้ผู้อยูใ่ต้บังคับบัญชารักษาจรรยาบรรณข้าราชการและมีวินัย รวมทั้งป้องกันไม่ให้

ผู้อยูใ่ต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย 

  2)เทศบาลต าบลยุโปด าเนินการทางวนิัยแก่ผู้กระท าผิดวินัยอยา่งเคร่งครัด  
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  3.1 นโยบายในการป้องกันไม่ให้บุคลากรมีการรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือ

ผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 

   3.1.1 นโยบายหลัก  

    ให้ความส าคัญในการป้องกันไม่ให้บุคลากรรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของหรือ

ผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักนิติธรรม โดยยดึหลักความซ่ือสัตยส์ุจริตในการปฏิบัติ

หน้าที่ เขม้งวดกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งใช้มาตรการเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้

บุคลากรเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   3.1.2 มาตรการ/แนวทาง  

    1)ก าหนดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ

หน่วยงาน และเผยแพร่ให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

    2)ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงโทษทางวนิัยเม่ือบุคลากรกระท าความผิดเพื่อให้

บุคลากรตระหนักในการไม่รับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   3.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

17.จัดประชุม/

อบรม/สัมมนา

แลกเปลี่ยนความรู้

เกี่ยวกับ  

“การป้องกันผล 

ประโยชน์ทับซ้อน 

”ภายในหน่วยงาน

(ให้ความรู้เกี่ยวกับ

การลงโทษทางวนิัย

เม่ือบุคลากร

กระท าความผิดใน

การรับหรือเรียกรับ

เงินสิ่งของหรือ

ผลประโยชน์อ่ืนใด

จากผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย) 

 

1.มีรายงานการประชุม/

อบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยน

ความรู้เกี่ยวกับ“การ

ป้องกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อน” ภายในหน่วยงาน 

- มีนาคม 2560 ส านัก

ปลัดเทศบาล/

กองคลัง/กอง

ช่าง/กอง

การศึกษา/หน่วย

ตรวจสอบภายใน 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

16.จัดท าคูมื่อการ

ป้องกันผลประโยชน์

ทับซ้อนของเทศบาล

ต าบลยุโป 

1.มีคู่มือการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนของ

เทศบาล 

 

- ธันวาคม 2559 ส านักปลัดเทศบาล/

กองคลัง/กองช่าง/

กองการศึกษา/ 

  3.2 นโยบายหลักเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้บุคลากรใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในการเอ้ือ

ประโยชน์ ประกอบด้วย 

   3.2.1 นโยบายหลัก  

    ให้ความส าคัญและใช้มาตรการเด็ดขาดเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้บุคลากร

ใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนอยา่งไม่เป็นธรรมเพื่อเอือ้ประโยชน์แก่ตนเอง พวกพอ้ง หรือผู้อ่ืน โดยยดึหลักความ

ซ่ือสัตยส์ุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 

   3.2.2 มาตรการ/แนวทาง  

    1)ก าหนดให้มีการรณรงคเ์ผยแพร่ หรือให้ความรู้เกี่ยวกับโทษวนิัยในการใช้

ต าแหน่งหน้าที่ของตนอยา่งไม่เป็นธรรมเพื่อเอือ้ประโยชน์แก่ตนเอง พวกพอ้ง หรือผู้อ่ืน 

    2)สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ให้มีพฤติกรรมที่เข้า

ขา่ยการใช้ต าแหน่งในการเอือ้ประโยชน์แก่ตนเอง พวกพอ้ง หรือผู้อ่ืน 

   3.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

18.จัดประชุม/อบรม/

สัมมนาแลกเปลี่ยน

ความรู้เกี่ยวกับ“การ

ป้องกันผล ประโยชน ์

ทับซ้อน”ภายใน

หน่วยงาน(ให้ความ 

รู้เกี่ยวกับการ 

ลงโทษทางวนิัยเม่ือ

บุคลากรกระท า

ความผิดในการรับหรือ

เรียกรับเงินสิ่งของหรือ

ผลประโยชน์อ่ืนใดจาก

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

1.มีรายงานการ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

แลกเปลี่ยนความรู้

เกี่ยวกับ “การป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

ภายในหน่วยงาน 

- มีนาคม 2560 ส านัก

ปลัดเทศบาล/

กองคลัง/กอง

ช่าง/กอง

การศึกษา/หน่วย

ตรวจสอบภายใน 

 



-๑๑- 

 
  3.3 นโยบายเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย ประกอบด้วย 

   3.3.1 นโยบายหลัก  

    ตระหนัก และให้ความส าคัญการทุจริตเชิงนโยบาย ซ่ึงมลีักษณะเป็นการ

ทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกือ้หนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็น

หน่วยงานธุรกิจเอกชน/พวกพอ้ง หรือมีการแทรกแซงทางการเมืองร่วมด้วย เพื่อเอือ้ประโยชน์ในสัญญา

โครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน หรือแลกเปลี่ยนกับการก าหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของ

ผู้บริหารหน่วยงาน 

   3.3.2 มาตรการ/แนวทาง  

    1)ก าหนดให้มีการรณรงคเ์ผยแพร่ หรือให้ความรู้เกี่ยวกับโทษวนิัย เมื่อมี

การทุจริตเชิงนโยบาย 

    2)ก าหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบรืหารงานของ

ผู้บริหารระดับหน่วยงานภายในเทศบาล 

   3.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

19.จัดประชุม/

อบรม/สัมมนา

แลกเปลี่ยนความรู้

เกี่ยวกับ “การ

ป้องกันผลประโยชน์

ทับซ้อน”ภายใน

หน่วยงาน (ให้ความรู้

เกี่ยวกับการลงโทษ

ทางวนิัยเม่ือบุคลากร

กระท าความผิดใน

การรับหรือเรียกรับ

เงิน สิ่งของ หรือ

ผลประโยชน์อ่ืนใด

จากผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย) 

1.มีรายงานการประชุม/

อบรม/สัมมนา

แลกเปลี่ยนความรู้

เกี่ยวกับ “การป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

ภายในหน่วยงาน 

- มีนาคม 2560 ส านัก

ปลัดเทศบาล/

กองคลัง/กอง

ช่าง/กอง

การศึกษา/หน่วย

ตรวจสอบภายใน 

 

 



-๑๒- 

 
  4.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร วัฒนธรรมการท างานของเทศบาลต าบลยุโปเป็นไป

อยา่งมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล เริ่มต้นจากการรักษาความซ่ือสัตยส์ุจริตในตนเองและมีค่านิยมร่วมใน

การต่อต้านทุจริต มีแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  แนวปฏิบัติ 

  1)ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้น าในการแสดงเจตจ านงซ่ือสัตยส์ุจริต และก าหนดให้มีการ

ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอยา่งเป็นรูปธรรม 

  2)แต่งตั้งคณะท างานต่อต้านการทุจริตเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ด าเนินการปรับปรุง

พัฒนาระบบงาน ก าหนดมาตรการ ออกระเบียบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อนในการด าเนินงาน 

  4.1นโยบายการปลูกฝังและการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย 

   4.1.1 นโยบายหลัก  

    การให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดีให้กับบุคลากร 

มีคุณธรรมและซ่ือสัตยส์ุจริตให้แก่กันอยูเ่สมอ ไม่ยอมรับ ไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงานทุก

ประเภท เกิดความอายและกลัวที่จะกระท าการทุจริต ไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะด าเนินการเพื่อยับยัง้การ

ทุจริต 

   4.1.2 มาตรการ/แนวทาง  

    1)ก าหนดให้มีการรณรงคห์รือให้ความรู้เกี่ยวกับการลงโทษวนิัยเม่ือ

บุคลากรกระท าการทุจริต 

    2)สร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานอย่างสุจริต ไม่เพิกเฉย 

และพร้อมที่จะด าเนินการเพื่อยับยัง้การทุจริต 

   4.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

21.รณรงคห์รือให้

ความรู้เกี่ยวกับการ

ลงโทษวนิัยเม่ือบุคลากร

กระท าการทุจริต 

1.มีกิจกรรมรณรงคห์รือ

ให้ความรู้เกี่ยวกับการ

ลงโทษทางวนิัยเม่ือ

บุคลากรกระท าการ

ทุจริต 

- ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2560 

งานนิติการและ

งานการ

เจ้าหน้าที่ ส านัก

ปลัดเทศบาล 

22.จัดโครงการ/

กิจกรรม คัดเลือกและ

มอบประกาศเกียรติคุณ

การส่งเสริมคุณธรรม

และจริยธรรมบุคลากร 

2.มีพิธมีอบรางวัล

พนักงานเทศบาลและ

พนักงานจ้างที่ประพฤติ

ตนตามประมวลจริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ ดีเด่น 

- ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2560 

ส านัก

ปลัดเทศบาล/

กองคลัง/กอง

ช่าง/กอง

การศึกษา 



-๑๓- 

 
  4.2นโยบายเกี่ยวกับการด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  

ประกอบด้วย 

   4.2.1 นโยบายหลัก  

    ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน

หน่วยงาน โดยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเขา้ใจเกี่ยวกับการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ

สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ และให้บุคลากรถือปฏิบัติอยา่งเคร่งครัด 

   4.2.2 มาตรการ/แนวทาง  

    1)ก าหนดให้มีการจัดท าคูมื่อเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลยุโป 

    2.ก าหนดให้มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  

   4.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

23.จัดท าคูมื่อเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานเพื่อ

ป้องกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อนและให้ความรู้

เกี่ยวกับคูมื่อการ

ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนกับ

บุคลากร รวมทั้งมีการ

ปรับปรุงขัน้ตอน/แนว

ทางการปฏิบัติงานหรือ

ระเบียบที่เกี่ยวกับการ

ป้องกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

1.มีคู่มือเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนของ

เทศบาล 

 

- ธันวาคม 

2559 

ส านัก

ปลัดเทศบาล/

กองคลัง/กอง

ช่าง/กอง

การศึกษา/หน่วย

ตรวจสอบภายใน 

 

24.จัดประชุม/อบรม/

สัมมนาแลกเปลี่ยน

ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ 

“การป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน”

ภายในหน่วยงาน  

 

1.มีรายงานการประชุม/

อบรม/สัมมนา

แลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง

เกี่ยวกับ “การป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

ภายในหน่วยงาน 

- มีนาคม 2560 ส านัก

ปลัดเทศบาล/

กองคลัง/กอง

ช่าง/กอง

การศึกษา/หน่วย

ตรวจสอบภายใน 

 



-๑๔- 

 
  4.3 นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย 

   4.3.1 นโยบายหลัก  

    ให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริต โดยจัดท าแผนป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานและการน าแผนไปสู่การปฏิบัติอยา่งเป็นรูปธรรมและมีประสิทธภิาพ 

รวมทั้งให้ความส าคัญกับกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในเกี่ยวกับการด าเนินงานที่มีความเสี่ยงหรือมี

โอกาสที่จะเกิดการทุจริต 

   4.3.2 มาตรการ/แนวทาง  

    1)ก าหนดให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

ด าเนินการและประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งรายงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบ 

    2)จัดตั้งกลุ่มบุคลากรหรือจัดตั้งชมรมเพื่อการบริหารงานโปร่งใส ช่วยการ

ป้องกันและตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

   4.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

25.จัดท าแผนปฏิบัติ

การป้องกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบ และ

รายงานผลการ

ปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการป้องกัน

การทุจริตประพฤติมิ

ชอบให้ผู้บริหารทราบ 

1.แผนปฏิบัติการป้องกัน

การทุจริตประพฤติมิ

ชอบ 

- ตุลาคม 

2559-

กันยายน 

2560 

งานนิติการ  

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

26.จัดตั้งกลุ่มบุคลากร

หรือจัดตั้งชมรมเพื่อการ

บริหารงานโปร่งใสให้

ด าเนินการที่ช่วยการ

ป้องกันและตรวจสอบ

การทุจริตประพฤติมิ

ชอบทุกรูปแบบ 

1.มีคณะกรรมการเพื่อ

ติดตามการบริหารงาน

โปร่งใส เพื่อด าเนินการที่

ช่วยการป้องกันและ

ตรวจสอบการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบทุก

รูปแบบ 

2.มีกิจกรรมการบริหาร

งานที่โปร่งใส 

- ตุลาคม 

2559-

กันยายน 

2560 

ส านัก

ปลัดเทศบาล/

กองคลัง/กอง

ช่าง/กอง

การศึกษา/หน่วย

ตรวจสอบภายใน 

 

 



-๑๕- 

 
  5.ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตาม

หลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 

  แนวปฏิบัติ 

  1)มีการก าหนดขัน้ตอน คูมื่อ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการปฏิบัติงานตาม

คูมื่อหรือมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็น

ธรรม เท่าเทียม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

  2)มีระบบการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเวน้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และก ากับ

มาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับ 

  3)ผู้บริหารทุกระดับมีคุณธรรมในการบริหารงาน ทั้งด้านการบริหารงานบุคคล การบริหาร

งบประมาณ และการมอบหมายงานอยา่งเป็นธรรม 

  4)ผู้บริหารทุกระดับเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธภิาพและประสิทธผิล 

 

  5.1 นโยบายเกี่ยวกับการก าหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกจิหลัก

ท่ีชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบข้ันตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้น

การปฏิบัติหน้าท่ี ประกอบด้วย 

   5.1.1 นโยบายหลัก  

    ให้ความส าคัญและเขม้งวดกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรฐาน/

คูมื่อการปฏิบัติงาน โดยยดึหลักความถูกต้องและความเสมอภาค ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บังคับ

อยา่งเคร่งครัด และเป็นธรรม 

   5.1.2 มาตรการ/แนวทาง  

    1)ให้มีการปฏิบัติงานตามคูมื่อหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ  

    2)ให้มีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม  

    3)ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ ขัน้ตอนอยา่งเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน 

และยดึหลักความถูกต้อง 

   5.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

27.โครงการจัดท าคูมื่อ

พัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานทาง

จริยธรรมและการบริหาร

จัดการผลประโยชน์ทับ

1.ได้คู่มือพัฒนา

ส่งเสริมการปฏิบัติตาม

มาตรฐานทาง

จริยธรรมและการ

บริหารจัดการ

- ตุลาคม 

2559-

กันยายน 

2560 

ส านัก

ปลัดเทศบาล/

กองคลัง/กอง

ช่าง/กอง

การศึกษา/หน่วย
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ซ้อน เพื่อบริการประชาชน

และสถานประกอบการ 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

เพื่อบริการประชาชน

และสถาน

ประกอบการในพื้นที่ 

จ านวน 1 เรื่อง 

ตรวจสอบภายใน 

 

 

  5.2 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 

   5.2.1 นโยบายหลัก  

    ให้ความส าคัญเกี่ยวกับระบบคุณธรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วย

หลักคุณธรรม ยดึหลักการค านึงถึงความรู้ความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และหลักความ

ยุติธรรม 

   5.2.2 มาตรการ/แนวทาง  

    1)จัดท าแนวทางหรือวธิีปฏิบัติการบริหารงานบุคคลด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลให้มีความชัดเจน เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง โยกยา้ย การพจิารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อน

ขัน้เงินเดือน และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบต่างๆ 

    2)จัดให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยระบบคุณธรรม ไม่ใช้หลัก

อุปถัมภ์ และใช้หลักความม่ันคงการรับรองการเป็นอาชีพ มีทางก้าวหน้า มีค่าตอบแทน และสวัสดิการที่

เหมาะสม ที่เป็นเกียรติและศักดิ์ศรี 

    3)สร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี  

   5.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

28.โครงการพัฒนา

แผนบริหารและพัฒนา

บุคลากรเทศบาลต าบล

ยุโป 

1.ร้อยละของการ

ด าเนินการตามตัวช้ีวัด

ในแผนบริหารและ

แผนพัฒนาบุคลากร 

- ตุลาคม 

2559-

กันยายน 2560 

ส านัก

ปลัดเทศบาล/

กองคลัง/กอง

ช่าง/กอง

การศึกษา/ 

29.โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรสาย

วชิาการและสายวชิาชีพ

เฉพาะ 

Thailand 4.0  

1.ร้อยละของบุคลากรที่

ได้รับการพัฒนา 

- ตุลาคม 

2559-

กันยายน 2560 

ส านัก

ปลัดเทศบาล/

กองคลัง/กอง

ช่าง/กอง

การศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

30.โครงการปฏิบัติตาม

คูมื่อพัฒนาส่งเสริมการ

ปฏิบัติตามมาตรฐาน

ทางจริยธรรมและการ

บริหารจัดการ

ผลประโยชน์ทับซ้อน

เพื่อบริการประชาชน

และสถานประกอบการ 

1.ร้อยละของการน า

คูมื่อไปใช้ประโยชน์ 80 

% 

- ตุลาคม 

2559-

กันยายน 2560 

ส านัก

ปลัดเทศบาล/

กองคลัง/กอง

ช่าง/กอง

การศึกษา/หน่วย

ตรวจสอบภายใน 

 

 

  5.3 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย 

   5.3.1 นโยบายหลัก  

    ให้ความส าคัญกับการบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

อยา่งเป็นระบบ ตามหลักความโปร่งใส หลักนิติธรรม ตรวจสอบได้และพจิารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นต่อการ

ด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลอยา่งมีประสิทธภิาพ/ประสิทธผิล โดยยดึหลักความคุม้คา่ 

   5.3.2 มาตรการ/แนวทาง  

    บริหารงบประมาณโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ให้เป็นไปด้วยความจ าเป็น คุม้คา่ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหาร

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 

   5.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

31.กิจกรรม

ติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณ 

1.ร้อยละ 75 ของการ

ด าเนินการตามแผนการใช้

จ่ายงบประมาณ 

- ตุลาคม 2559-

กันยายน 2560 

คณะกรรมการ

ก ากับติดตาม

ผลงานผู้บริหาร/ 

ส านักปลัดเทศบาล 

2.ร้อยละโครงการที่ผล

การด าเนินงานมีความ

คุม้คา่ 

- ตุลาคม 2559-

กันยายน 2560 

คณะกรรมการ

ก ากับติดตาม

ผลงานผู้บริหาร/

งานแผนและ

งบประมาณ ส านัก

ปลัดเทศบาล 
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  5.4 นโยบายในการมอบหมายท่ีมีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลอืกปฏิบัติ  

ประกอบด้วย 

   5.4.1 นโยบายหลัก  

    ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการ

กระจายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และอ านาจการตัดสินใจภายในขอบเขตที่ก าหนด โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

เป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอยา่งเท่าเทียมกัน มีการสื่อสารและเอาใจใส่ติดตามในการมอบหมาย

งานที่ได้มอบหมายไปตลอดจนรับผิดชอบในผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 

   5.4.2 มาตรการ/แนวทาง  

    1)กระจายอ านาจหน้าที่และมอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบ โดย

ค านึงถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

    2)ติดตามตรวจสอบและรับผิดชอบผลของงานที่ได้รับมอบหมาย  

   5.4.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

32.โครงการ

พัฒนากรอบภาระ

งานบุคลากร

เทศบาลต าบลยุโป 

1.กรอบภาระงานของ

บุคลากรสายวชิาการและ

สายปฏิบัติ 

- ตุลาคม 2559-

กันยายน 2560 

งานการ

เจ้าหน้าที่ ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 

 

  5.5 นโยบายท่ีให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออ านวยและส่งเสริมการ

ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

   5.5.1 นโยบายหลัก  

    ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมการท างานของผู้ปฏิบัติงาน ส่งเสริม

สนับสนุนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 

   5.5.2 มาตรการ/แนวทาง  

    การจัดสภาพแวดล้อมการท างานตามความต้องการของบุคลากรของ

เทศบาลที่เหมาะสม จ าเป็น ที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน 

   5.5.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

33.โครงการปรับ

ภูมิทัศน์

สภาพแวดล้อม 

1.ระดับความส าเร็จของการ

พัฒนาอาคารสถานที่และ

สภาพแวดล้อมสู่เทศบาลน่าอยู ่

- ตุลาคม 2559-

กันยายน 2560 

ส านักปลัดเทศบาล 

/กองคลัง/กองช่าง/

กองการศึกษา/  
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

34.ปรับปรุงสระ

น้ าเฉลิมพระเกียรต ิ

1.สามารถเพิ่มพื้นที่

สวนสาธารณะ,จัดกิจกรรมให้

เกิดประสิทธภิาพมากขึ้น 

 ตุลาคม 

2559-

กันยายน 

2560 

ส านัก

ปลัดเทศบาล/

กองคลัง/กองช่าง/

กองการศึกษา 

35.จัดหาครุภัณฑ์

การศึกษา 

1.ร้อยละของรายการครุภัณฑ์

ที่ได้รับเป็นไปตามแผนการ

จัดหาพัสดุ 

 ไตรมาสที่ 1,2 งานพัสดุ 

36.จัดหาครุภัณฑ์

คอมพวิเตอร์ 

1.ร้อยละของรายการครุภัณฑ์

ที่ได้รับเป็นไปตามแผนการ

จัดหาพัสดุ 

 ไตรมาสที่ 1,2 งานพัสดุ 

37.จัดหาครุภัณฑ์

ส านักงาน 

1.ร้อยละของรายการครุภัณฑ์

ที่ได้รับเป็นไปตามแผนการ

จัดหาพัสดุ 

 ไตรมาสที่ 1,2 งานพัสดุ 

38.จัดจ้าง

ปรับปรุงอาคาร

ทรัพย์สินเทศบาล 

1.ร้อยละของการปรับปรุง

อาคารทรัพย์สินเทศบาลเป็นไป

ตามแผนการจัดหาพัสดุ 

 ไตรมาสที่ 1,2 งานพัสดุ 

39.กิจกรรมตรวจ

สุขภาพประจ าป ี

1.จ านวนขา้ราชการ และ

บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพ 

- มกราคม –

มิถุนายน 

2560 

ส านัก

ปลัดเทศบาล/

กองคลัง/กองช่าง/

กองการศึกษา/

หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

  6.ด้านการส่ือสารภายในหน่วยงาน  เผยแพร่บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของ

เทศบาลต าบลยุโป ผ่านช่องทางต่างๆ อยา่งชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน 

  แนวปฏิบัติ 

  1)ให้ความส าคัญในการเปิดเผยและการเขา้ถึงขอ้มูลขา่วสารเทศบาลต าบลยุโปอยา่งเปิด

กวา้ง ทั่วถึง บนพื้นฐานแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ควบคูไ่ปกับการเปิด

โอกาสการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน 

  6.1 นโยบายหลัก 
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   ให้ความส าคัญของรูปแบบ วธิีการ การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทัง้ 5 

ด้าน ให้บุคลากรทุกคนทุกประเภททุกระดับในเทศบาล รับทราบเพื่อให้เกิดผลต่อความตระหนักและให้

ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส 

  6.2 มาตรการ/แนวทาง  

   ถ่ายทอดนโยบาย/มาตรการการบริหารงานด้วยการซ่ือสัตยส์ุจริตในหน่วยงาน ให้

บุคลากรทุกคนทุกประเภททุกระดับรับรู้ เขา้ใจ และน าไปปฏิบัติอยา่งมีคุณธรรมและความโปร่งใส และ

ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ 

  6.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

40.โครงการ

ประชาสัมพันธ์

นโยบาย/มาตรการ

การบริหารงานด้วย

การซ่ือสัตยส์ุจริต 

 

1.จ านวนสื่อ

ประชาสัมพันธ์นโยบาย/

มาตรการการบริหารงาน

ด้วยความซ่ือสัตยส์ุจริต 

 

- ตุลาคม 2559-

กันยายน 2560 

งานประชาสัมพันธ ์

ส านักปลัดเทศบาล/

กองคลัง/กองช่าง/

กองการศึกษา/หน่วย

ตรวจสอบภายใน 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

 

    ประกาศ ณ  วันที่    16  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.2559 

 

 

           

         ( นายธานินทร์  บอืราแง ) 

         นายกเทศมนตรีต าบลยุโป 

 


