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ประกาศเทศบาลต าบลพิกุลออก 

เรื่อง การปรับตัวของเทศบาลต าบลพิกุลออกในยุคไทยแลนด์ 4.0  
ประจ าป้ีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0 ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้
เกิดการตื่นตัวในรูปแบบของการปรับวัฒนธรรม องค์การ การบริหารงาน บุคคล การมีสั่วนร่วม ผัู้บริหาร และบทบาท ในการจัดการตนเองของ
ทั้องถิั่น ซ่ึงถัือเปั นหลัักการส าคัญที่จะท าให้ัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยืนหยัดอยู่ได้ ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซ่ึงเห นว่า 
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้หลักการไทยแลนด์   4.0  ควรใช้แนวทางทั้ง  5 ประการน าไปสู่การปฏิบัติดังนี้  

1. องค์กรปกครองส่วนท องถิ่นต องปรับวัฒนธรรมองค์การใหม่ (Cultural Change) เน่ืองจาก วัฒนธรรมองคั์การ มีอิทธิพลตั่อการั
ปฏิบััตัิงานของพนัักงาน การปรับเปลัี่ยน ทางวััฒนธรรมจัึงเปั นการหลั่อหลอม  
ให้พนัักงาน มีพฤตัิกรรม ในการท างานทัีั่ดัีขึั้น ลดภาระท างานแบบเชั้าชามเยั นชาม ผัูั้บรัิหารขององคั์กรปกครองัส่วนท้องถิ่นจึงควรตระหนัก
และ ท าความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมเพ่ือน าไปสู่การวางแผน และการปรับใช้ วัฒนธรรมการทัางานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และที่ส าคัญ
สามารถวิเคราะห์ได้ว่าวัฒนธรรม องค์การแบบใด เหมาะสมกับหนั่วยงานตนเองมากทัี่สัุด 

2. องค์กรปกครองส่วนท องถิ่นต องปรับระบบการบริหารงานบุคลากรแนวใหม่  (Personal Administration) หมายถัึง หนั่วยงาน
ทั้องถิ่นต้องสั่งเสริมหรือสนัับสนัุนให้บัุคลากรภายในและภายนอกหนั่วยงานมีศักยภาพทั้งทางด้าน ความรู้ทักษะ และความสามารถในการด าเนินั
ชีวิตภายใต้การเปล่ียนแปลงของระบบ เศรษฐกิจแนวใหม่ของไทยแลนด์ั4.0 แนวทางการบริหารงานบุคคลนี้ัควรเสริมสร้างความมีวินัยความั
รับผิดชอบ หรือสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีด้วย เนื่องจากรากฐานของการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข งต้องเกิดจากท้องถิ่นมี  พลเมืองที่มีคุณภาพ มี
ความสุข มีคุณธรรม มีจิตใจที่เยือกเย น อารมณ์แจ่มใส ม่ันคง ไม่มีความเครียด สุขุม มี เมตตากรัุณา เอื้อเฟ้ือตั่อผัู้อื่น รู้จักประมาณตนมีความั
พอเพียง เขั้าใจสััจธรรมของชัีวัิต มองโลกในแงั่ดัี มัีสัุขภาพทัี่ัสมบูรณั์แขั งแรง เปั นตั้น  

3. องค์กรปกครองส่วนท องถ้ิ่นต้ องเน้ นการพ้ัฒนาท องถ้ิ่นแบบม้ีส่วนร้่วม (Participations) โดย  
เปิดโอกาส ให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนในการวางแผน การด าเนินงาน รวมถึงการตรวจสอบการด าเนิน โครงการขององคั์กรปกครองสั่วนทั้องถิ่นั
นัั้น การเขั้ามามีสั่วนร่วมของประชาชนสามารถกระท าไดั้โดยอาศััยการคัิดัการตัดสินใจส าหรับการแก้ไขปัญหาของตนเองร่วมกับการใช้ความคิด
เชิงสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนางาน การที่ ประชาชน ภายในพ้ืนทัี่มีการรวมกลัุ่มในรูปแบบประชาคม โดยเนั้นการมัีสั่วนรั่วมของประชาชนใหั้รั่วมคัิด 
รั่วมท าัร่วมแก้ไขัปัญหานั้นัจ าเป็นต้องมีความร่วมมือในการท าพร้อมๆักันัในทุกระดับเพ่ือเสริมสร้างความเป็นชุมชน ทั้องถิ่นทีเ่ข้มแขั ง 

 
/4. องคั์กร… 
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4. องค์กรปกครองสว่นท องถ้ิ่นต้ องม้ีผู บร้ิหารแนวใหม้่ นััั่นหมายถัึง ผัูั้บรัิหารตั้องเปั นผัูั้ซัึั่งมัีจัิตัอาสา กล้าคิด การเปล่ียนแปลง ั
มีวิสัยทัศน์สามารถพัฒนาท้องถิ่น ให้ก้าวไกล เช่น ควรส่งเสริมและสนับสนุน ผลัิตภัณฑ์ของชัุมชนทั้องถิ่นใหั้มีความโดดเดั่นและมีอัตลัักษณั์ของ
ทั้องถ่ินนัั้นโดยเฉพาะ และผัูั้บรัิหารทั้องถ่ินแนวัใหม่ ตั้องมีความสามารถในการเปั นนัักธุรกัิจเพื่อหารายไดั้ ให้กับคนในทั้องถิ่นเพิั่มขัึ้น หรือกลั่าวัั
แบบงั่ายๆ คัือ การัสนับสนุนให้ มีตลาดชุมชนท้อ ง ถ่ิน เพ่ือใช้เปน็สถานที่ ในการแลก เป ล่ียน สินค้ าชุมชน เป็นต้น  

5. การส่งเสริมและปรับบทบาทท องถิ่นให สามารถจัดการตนเองได  (Self - Management) โดยตั้องประสาน ความร่วมมือจากภาคั
สั่วนตั่างๆ ทัี่เกี่ยวข้องในรูปแบบ เครือข่ายทางสัังคม เนืั่องจาก ปััจจัุบัันการเปลัี่ยนแปลง ทัี่จะเกิดขึ้นภายในยุคไทยแลนดั์ 4.0 หนั่วยงานไม่
สามารถ อยูั่ไดั้โดยล าพัังการท  างานแบบเครัือขั่ายัจึงเป็นส่ิงส าคัญ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อนึ่ง ในบทบาทของท้องถิ่นจะ ต้องเป็นแหล่งั
เรียนรู้ให้กับประชาชน สามารถพ่ึงพาตนเอง ได้มากขึ้น ประชาชนมีส านึกรักบ้านเกิดและมีความ ภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของ ท้องถิ่นนั้น 
ซ่ึงจุดหลักของการสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถ  พ่ึงพาตนเองได้ คือ การสร้าง ประชาธิปไตยทั้องถิ่นที่มิใชั่ การสร้างการปกครองั
หรือการบรัิหารเป็นหลััก แตั่เปั นการเนั้นทัีั่รัูปแบบการมัีสั่วนรั่วมัของประชาชนในพ้ืนทัี่เปั นสำคััญ เพราะประชาชนคัือเจั้าของทรัพยากร เจั้าของ
พ้ืนทัี่ และ เจั้าของอ านาจอธัิปไตยัดัังนัั้น หากองคั์กรปกครองสั่วนทั้องถิ่นสามารถดำเนินการ ตามแนวทางทัั้ง 5 ประการขั้างตั้นไดั้ัย่อมมีั
สมรรถนะสัูงข้ึน สอดคลั้องกับบริบทสัังคมไทยทัี่กำลัังกั้าวยั่างเขั้าสัูั่ยัุคทั้องถิั่น ไทยในยัุคไทยแลนดั์ 4.0 ทัีั่มี 
ความม่ันคง ม่ังคัั่ง และยั่งยืน ไดั้อย่างแนั่นอน 

 

จัึงประกาศให้ทราบโดยทัั่วกััน 
ััััััััััััััััััััััััััััััประกาศ ณ วันที ่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 
                         
                            
             (นายวุฒิชัยััวงษ์อินทร์)  
ัััััััััััันายกเทศมนตรีต าบลพิกุลออก 



 

 

้ 
 

้ว้่าข อบ้ังคับว่าด้ วยจรรยาบรรณของข าราชการ 
 เทศบาลต าบลพิกุลออก้อ าเภอบ านนา้จังหวัดนครนายก้ประจ าป้ีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

***************************  
โดยที่ข้าราชการของเทศบาลต าบลพิกุลออกัมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในการพัฒนา ประเทศรวมทัั้งการให้บริการ

แก่ประชาชนซัึ่งจำเปั นตั้องทางานรั่วมกัันหลายฝั่ายฉะนัั้นเพืั่อใหั้ขั้าราชการทั้องถิั่นมีัความประพฤตัิสำนัึกในหนั้าทัี่สามารถประสานงานกับทัุกัั
ฝั่ายตลอดจนปฏัิบัตัิหนั้าทัี่ราชการไดั้อยั่างมัีประสัิทธัิภาพัประสิทธิผลยิ่งขึ้นจงสมควรให้มีข้อบังคับเทศบาลต าบลพิกุลออกัว่าด้วยจรรยาบรรณั
ของข้าราชการไว้เป็น ประมวลความประพฤติเพ่ือรักษาไว้ซ่ึงศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณเกียรติฐานะของข้าราชการ เทศบาลต าบลพิกุลัั
ออก จะยังผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เล่ือมใสศรัทธาและยกย่องของบุคคลโดยทั่วไป จึงออกข้อบังคับว่า ดั้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ ไว้ดัังตั่อไปนี้  

จรรยาบรรณต่อตนเอง   
๑. ปฏัิบัตัิตนอยู่ในศัีลธรรมคัุณธรรมและจริยธรรมอันดัีงาม ละเว้นจากอบายมุข ความชัั่วท้ังปวง   
๒. มีความอดทนขยันหม่ันเพียรที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต มกำลังความสามารถด้วย ความเสียสละทุ่มเท สตัิปัญญา ความรู้ ความคัิด ให้

บรรลัุผลสำเร จตามภาระหนั้าทัี่ทัี่ไดั้รับมอบหมาย 
๓.ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตรงต่อเวลารวมทั้งส ารวจแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองเพ่ือพัฒนาการ ทำงานให้ดีมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 
๔. ปฏัิบัตัิงานดั้วยความซัืั่อสััตยั์สัุจรัิต ละเวั้นการแสวงหาผลประโยชนั์โดยมัิชอบใหั้กัับตนเอง และ/หรัือัพวกพั้องหมู่คณะ จากหนั่วยงานหรือ

บุคคลทัี่เกี่ยวข้อง 
๕. ตั้องเปั นผัู้ใฝั่รู้ในวิทยาการใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมพัูนความรู้ ทัักษะในการท างาน มัีความคัิดรัิเริั่ม สรั้างสรรคั์มีัวิสััยทััศนั์กวั้างไกล พรั้อมรัับฟังความคัิดเหั น

ของผัู้อื่นจรรยาบรรณตั่อหนั่วยงาน 
๖. ยึดม่ันรักษาในเกียรติภูมิของเทศบาลต าบลพิกุลออกั ไม่ประพฤติปฏิบัติในทางที่หน่วยงานเส่ือมเสีย 

ชื่อเสียง 
๗. รักษา เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานในหน่วยงานและหมู่คณะพร้อมกับให้ความช่วยเหลือ 

เกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 
๘. หลัีกเลัี่ยงการน าข้อมูลหรือเรื่องราวของเจั้าหนั้าทัี่ทัั้งในเรื่องทัี่เกี่ยวกับการปฏิบััตัิงานเรื่องสั่วนตััวและ 

/หรือเรื่องความเป็นไปของเทศบาลต าบลพิกุลออกัออกไปเปิดเผยหรือวิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความ เสัียหายแก่เจั้าหนั้าทัี่และภาพลัักษณั์โดยรวมของ
เทศบาลต าบลพิกุลออกั  

ัััั๙. ดูแลทรัพย์สินและการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างประหยัด   คุ้มค่าและด้วยความ ระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือ 
ส้ินเปลือง 

 
/จรรยา… 
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จรรยาบรรณต้่อผู บ้ังคับบ้ัญชา ผู ใต้ บ้ังคับบ้ัญชา ผู ร้่วมงาน  

๑๐. ร่วมมือในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนร่วมกันคิดศึกษากับเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือวิเคราะห์ หาแนวทางในการแก้ไข และพัฒนาปรับปรุงั
งานให้มีคุณภาพมากขึ้น 

๑๑. ปฏัิบัตัิตั่อผัู้ใตั้บังคัับบััญชาดั้วยความเมตตาและยัุตัิธรรม ดัูแลเอาใจใสั่และพััฒนาผัูั้ใตั้บัังคัับบััญชาให้ัมีความก้าวหนั้าในหนั้าทัี่การงาน โดยั
สนัับสนัุนให้ไดั้รับการอบรมและเพ่ิมพัูนความรู้ ประสบการณ์อยู่เสมอ 

๑๒. รับฟังความคิดเห นหรือข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในหน้าที่และพิจารณานาไปใช้ ในทางทัี่เปั นประโยชนั์ตั่อราชการ  
๑๓. รับฟังคำแนะนำและยอมรัับในการสัั่งการของผัู้บังคัับบััญชาในสัิ่งทัี่ถูกทัี่ควร หลัีกเลัี่ยงการปฏิบััตัิงานัทัี่ขา้มขัั้นตอนการบังคัับบััญชา  
๑๔. ปรับตนให้สามารถทำงานร่วมกับบัุคคลอื่นดั้วยความสัุภาพ มีน้ าใจและมีมนัุษย์สััมพัันธ์อัันดัี ไม่ปิดบังัข้อมูลทัี่จำเปั นในการั

ปฏิบััตัิงานของ ผัู้ร่วมงาน และไม่นำผลงานของผัู้อื่นมาแอบอ้างเปั นผลงานของตน  
 

จรรยาบรรณต้่อหน้่วยงานอ้ื่น ประชาชนและสังคม  
๑๕. ปฏัิบัตัิงานในหนั้าทัี่ความรับผัิดชอบให้เกิดประโยชนั์สัูงสัุดตั่อประเทศชาตัิและประชาชน ดั้วยความัเสมอภาค โปร่งใสั่และเปั นั

ธรรม 
๑๖. รักษาไวซ้ัึ่งความเป็นอิสระเทัี่ยงธรรมและความเทัีั่ยงตรงในการปฏัิบััตัิงาน โดยปราศจากอคตัิและไม่ัตกอยู่ภายใตั้อิทธพิลใดๆ  
๑๘. ไม่แสดงอาการใช้อ านาจหรือดูถูกหน่วยงานอื่น ในลักษณะเทศบาลต าบลพิกุลออกัมีอ านาจ เหนัือกวั่าให้เกียรตัิข้าราชการั

หนั่วยงานอื่น โดยใชั้ถั้อยค าทัี่สัุภาพเรัียบรั้อย ชัี้แจง อธัิบายใหั้ขั้าราชการหนั่วยงานัอื่นซัึ่งตั้องประสานงานดั้วยใหั้เขั้าใจเหตัุผล 
๑๙. ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ของตนในการหาประโยชน์จากข้าราชการของหน่วยงานอื่นในลักษณะของการ  ตั้อนรับหรือการใหั้บริการจน

เกินขอบเขต 
จัึงประกาศให้ทราบโดยทัั่วกััน 

ััััััััััััััััััประกาศ ณ วันที ่ 9  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 

 
 (นายวุฒิชัยััวงษ์อินทร์)ั 

ััััััััันายกเทศมนตรีต าบลพิกุลออก 



ประกาศเทศบาลต าบลพกิลุออก 

 

 

เร้ื่อง นโยบายการพ้ัฒนาให เป้ นหน้่วยงานที่มีคุ้ณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 
ประจ าป้ีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

ตามประกาศเทศบาลต าบลพิกุลออกัลงวันที่ั1 ตุลาคมั2562 ได้ประกาศบังคับแผนป้องกัน และปราบปรามการทุจริตส่ีั
ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับ ข้าราชการและบุคลากรขององคั์กรให้ยึดถือ และปฏัิบัตัิควบคัู่กับ
กฎ ระเบัียบ และข้อบัังคัับอืั่นๆ โดยมุั่งมัั่นทัี่จะน าัหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสับริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตัมี
คุณธรรมัปราศจากการ ทัุจริต ไปแลั้ว นัั้น 

เพ่ือส่งเสริมให้เทศบาลต าบลพิกุลออกเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ  บริหารงานัจึงก าหนดนโยบาย
หลักัมาตรการัแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมัเพ่ือยึดถือเป็นแนวปฏิบัติัรวมทั้ง เปั นคั่านัิยมร่วมของเทศบาลต าบลพิกุลออกให้บัุคลากรทัุกคน
พึงยึดถือเป็นแนวปฏบิััตัิควบคัูั่กัับกฎ ขั้อบัังคัับอืั่นๆัอย่างทัั่วถึง ดัังรายละเอียดตั่อไปนี้ 

1.ด้ านความโปร่งใส  สาธารณชนและประชาชนผัู้รับบรัิการสามารถเขั้าถัึงขั้อมัูลของ เทศบาลต าบลพิกุลออกไดั้อย่างสะดวกในชั่องทางทัี่
ก าหนด มีการเปัิดเผยขั้อมูลอย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบไดั้ เปัิดโอกาส 
ให้ผัู้รับบริการและผัู้มีสั่วนไดั้เสัียเขั้ามามัีสั่วนรั่วมในการด าเนัินงานของเทศบาลต าบลพิกุลออกและมัีการจััดการัเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ 

แนวปฏิบัติ 
1) ด าเนินการเปัิดเผยขั้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจััดซัื้อจััดจั้างตั่อสาธารณชน 
2) ด าเนินการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้าง เพ่ือป้องกันมิให้ ราชการเสียประโยชน์ 
3) ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพิกุลออกย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น

ปัจจุบันอยู่เสมอ 
4) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลพิกุลออก  
5) เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห น และติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของั

เทศบาลต าบลพิกุลออก 
6) มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนและประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนให้  ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจน รับั

ฟังข้อคิดเห นและข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน 
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1.1 นโยบายด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ าง ประกอบด วย 
1.1.1 นโยบายหลััก 
มุ่งเน้นและให้ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างที่ต้องด าเนินการตามที่กฎหมาย ก าหนดอย่างเคร่งครัด ดั้วย

ความโปรง่ใส มิให้เกิดโอกาสในการเกิดการทัุจริตในกระบวนการจััดซัื้อจััดจั้างไดั้ 
1.1.2 มาตรการ/แนวทาง 

1) ก ากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจ้างด าเนินการเปิดเผยข้อมูล อย่างเป็นระบบเกี่ยวกับั
การจัดซ้ือจัดจ้างผ่านเว บไซต์ของหน่วยงาน และเว บไซต์อื่นๆ รวมถึงช่องทางอื่นๆ ที ่หลากหลาย 

2) ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างเป็น  ประจ าทัุกเดัือน ั
และเผยแพรั่ตั่อทัี่สาธารณะทัั้งทางเว บไซตั์และชั่องทางอื่นทัี่หลากหลาย 

3) กำหนดมาตรการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ  การจััดซัื้อจััดจั้างและผัู้ั
เสนองาน โดยก าหนดเปั นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการจััดซัื้อจััดจั้าง เพื่อป้องกนัผลประโยชนัทับซ้อน  

4) กำกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง รวมถัึงการรายงานผลการวิเคราะห์ เพ่ือน 
ามาปรับปรุงกระบวนการจััดซัื้อจััดจั้างเปั นประจำอย่างตั่อเนื่อง  

1.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  
โครงการ/ก้ิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเน้ินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

1.พั ฒ น า เ ว บ ไ ซ ต์ ก า ร 
เผยแพร่ข้อมูลการ  จัดซื้อ
จัดจ้าง  

1.มีชั่องทางการเผยแพรั่ขั้อมูลการจััดซ้ือัจััด
จั้างผั่านเวั บไซตั์ของเทศบาลอยั่างเป็นั ระบบ  
2.ความพัึงพอใจของผัู้เขั้าเยัี่ยมชมเวั บไซตั์  

- ตุลาคม งานพััสดัุ กองคลััง 

2.จัดท ารายงานั“การ ัั
วัิเคราะห์การจััดซื้อจััดั
จ้าง ปัญหาและแนว   
ทางการพัฒนา”   

1.มีรายงานการวัิเคราะห์ผลการจััดซื้อจััดัั
จ้าง ประจำปี งปม.๖4 รวมถึงมีการ 
วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไข  
สำหรับปี งปม.65 

-  มีน าคม  
25๖
5 

งานพัสดุ กองคลัง ั
ร่วมกับ  หน่วย ั
ตรวจสอบภายใน  

  2.มีการนำผลการวิเคราะห์จาก งปม.๖4 
มาปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างปี งปม.65 

- มีนาคม 
25๖5 

งานพััสดัุ กองคลััง 
ร่วมกับ  หน่วย 
ตรวจสอบภายใน 

 3.มีรายงานการวัิเคราะห์ผลการจััดซื้อจััด 
จ้าง ประจำปี งปม.64 รวมถึงมีการ 
วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไข 
สาหรับปี งปม.65 

- กรกฎาคม 
2565 

งานพััสดัุ กองคลััง 
ร่วมกับ  หน่วย 
ตรวจสอบภายใน 

3.จัดทำแผนพัฒนา 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 

มีแผนพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง - กันยายน 
25๖5 

งานพััสดัุ กองคลััง 
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1.2 นโยบายการให เป้ิดเผย และเข าถ้ึงข อมู้ลของหน้่วยงาน ประกอบด้ วย 
1.2.1 นโยบายหลััก 
ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและข้อมูลการด าเนินงานตามอำนาจหน้าที่ ที่กฎหมายก าหนด เพ่ือ

เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้หลากหลายช่องทาง  โดยยึดหลัักความถัูกต้อง ครบถั้วน เปั นปัจจัุบัน 
ตรงไปตรงมาและตรวจสอบไดั้ ภายใตั้บทบัญญััตัิของกฎหมาย 

1.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
1) ก าหนดให้หนั่วยงานประชาสััมพัันธ ์จััดท าสัื่อเอกสารเผยแพรั่ข้อมูลของหนั่วยงานในชั่องทาง 

ทัี่หลากหลาย 
2) พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ให้มีความรอบรู้ข้อมูลต่างๆ ในภาพรวมของ 

เทศบาลต าบลพิกุลออกให้บริการข้อมูลตลอดเวลาท าการ 
3) พัฒนาเว บไซตั์ของหนั่วยงาน เพื่อท าการเผยแพรั่ข้อมูลทัี่เกี่ยวข้อง 
4) ก าหนดให้ทัุกหนั่วยงานย่อยในเทศบาลต าบลพิกุลออกาผลการด าเนัินงาน พัันธกัิจ เพืั่อัเผยแพรั่ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล

พิกุลออกอย่างตั่อเนื่อง 
1.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/ก้ิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ด˚าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

4.จัดทำแผนการพัฒนา 
งานประชาสััมพัันธั์เชงิรัุก 

แผนการพััฒนางานประชาสััมพัันธั์เชงิรัุก 
จำนวน 1 แผ่น 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

งานประชาสััมพัันธั์ 
สำนัักปลััดเทศบาล 

5.พัฒนาเว บไซต์ของ 
เทศบาลต าบลพิกุลออก 

เว บไซต์ของเทศบาลต าบลพิกุลออก - ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

งานประชาสััมพัันธั์ 
ส านักปลัดเทศบาล 

6.พััฒนาบุคลากรดั้านการ 
ประชาสััมพัันธั์ 

รั้อยละของบุคลากรที่ไดั้รัับการพััฒนา - ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ง
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7.พ ััฒ น า เ ค ร ัือ ข ั่า ย ก า รั
ประชาสััมพัันธั์กับองคั์กรัส่ือ
ภายนอกเทศบาลต าบลพิกุล
ออก 

จำนวนเครัือขั่ายการประชาสััมพัันธั์กับั
องคั์กรสัื่อภายนอกเทศบาลต าบลพิกุล
ออก 

- ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 
พ.ศ.2565 

งานประชาสััมพัันธั์ั
ส านักปลัด 

1.3 นโยบายส่งเสริมบทบาทของผู ม้ีส่วนได้ ส่วนเสียเข ามาม้ีส่วนร้่วมในการดำเน้ินงาน ประกอบด้ วย  
1.3.1 นโยบายหลััก  
ให้ความสำคััญและเปัิดโอกาสให้ผัู้มีสั่วนไดั้สั่วนเสัีย เขั้ามามีสั่วนรั่วมในการด าเนัินงาน ตัั้งแตั่รั่วมัแสดงความคัิดเหั น ร่วมั

วางแผน/จััดท าแผนงาน ร่วมด าเนัินการ รวมถัึงรั่วมตรวจสอบการด าเนัินงานของเทศบาลต าบลพิกุลออก 
 
 

สั่วนไดั้สั่วนเสัีย 
             
      
 

1.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
1) จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลพิกุลออกั พันธกิจ โดยการมีส่วนร่วมของผู้มี 

 



-6- 
 

2) ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายในเทศบาลต าบลพิกุลออกัด าเนินโครงการภายใต้การมีส่วนร่วม 
ของผัู้มีสั่วนไดั้สั่วนเสัีย  

1.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  
โครงการ/ก้ิจกรรม ตัวชี้วัด  งบประมาณ   ระยะเวลา   

ด˚าเนินการ  
หน่วยงาน  
รับผิดชอบ  

 8.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ของผัู้มีสั่วนไดั้สั่วนเสียในัการั
ด าเนินงานของเทศบาลต าบล
พิกุลออก  

จ านวนหน่วยงานที่ได้ด าเนินโครงการ  
โดยการมีสั่วนรั่วมกับผัู้มีสั่วนไดั้สั่วนั เสีย  

-   ตลอด  
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 
พ.ศ.2565  

ส านัักปลััด /กองคลััง/กอง 
ชั่าง/กองการศัึกษา/ 

9.พัฒนาแผนงาน/โครงการ 
โดยการมีสั่วนรั่วมกับผัู้มีั
ส่วนได้ส่วนเสีย 

จ านวนโครงการที่เกิดจากการมีส่วน 
รั่วมของผัู้มีสั่วนไดั้สั่วนเสีย 

-  ตลอด 
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 
พ.ศ.2565 

ส านัักปลััด/กองคลััง/กอง 
ชั่าง/กองการศัึกษา/ 

 
1.4 นโยบายการจ้ัดการเรื่องร้ องเร้ียนเก้ี่ยวก้ับการปฏิบ้ัต้ิงาน/การให บร้ิการของหน้่วยงาน ประกอบด้ วย 
1.4.1 นโยบายหลัักั ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพทั้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมถึงเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพิกุลออกัเพ่ือให้ผู้มี สั่วนไดั้สั่วนเสัียเข้ามาร่วมตัิดตามตรวจสอบ 
โดยสามารถเข้าถัึงระบบการรั้องเรียนไดั้อย่างรวดเร ว 

1.4.2 มาตรการ/แนวทาง 
1) จัดให้มีหน่วยงานกลางรับเรื่องร้องเรียน 
2) จััดให้มีคัู่มือทัีั่แสดงชั่องทาง ขั้นตอนการรั้องเรัียน และกระบวนการจััดการเรื่องร้องเรียน 
3) ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามกระบวนการเรื่องร้องเรียนอย่างเคร่งครัด  และ รายงานผลการจััดการเรื่องร้องเรียนให้ผัู้

ร้องเรียนทราบตามก าหนดเวลาทัี่เหมาะสม 
4) ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุ ปัญหาอุปสรรค เสนอตั่อผัู้บริหารเพ่ือหาแนว

ทางแก้ไข 
1.4.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/ก้ิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ด˚าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

10.จัดตั้งหน่วยงาน 
กลางรัับเรัื่องรั้องเรัียน 

1.มีหนั่วยงานกลางรัับเรัื่องรั้องเรัียน 
2.มีเจ้าหนั้าทัี่รัับเรัื่องรั้องเรัียน 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

ส านัักปลััด 

11.พััฒนาคัู่มือแนว 
ปฏัิบัตัิการจััดการเรัื่องั
รั้องเรัียนและเผยแพรั่ั
คัู่มือและขัั้นตอนการ 
ปฏัิบัตัิในการด าเนัิน 
การผ่านเว บไซต์ 

1.มีคัู่มือแนวปฏัิบัตัิการจััดการเรัื่องรั้องเรัียน 
2.มีการเผยแพรั่คัู่มือและขัั้นตอนการปฏัิบัตัิในการัดา
เนินการเว บไซต์  
3.มีรายงานผลการจััดการเรัื่องรั้องเรัียน 
4.มีการแจ้งผลการจัดการเรื่องร้องเรียนให้ ผู้ 
รั้องเรัียนทราบ 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

ส านัักปลััด 
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2.ด านความพร อมรับผิด     ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีความมุ่งม่ันตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต มประสิทธิภาพมี 
ความรับผัิดชอบตั่อผลการปฏิบััตัิงานพรั้อมรัับผัิดชอบในการปฏิบััตัิหนั้าทัี่ให้บรรลัุเปั้าหมาย 

แนวปฏิบัติ 
1) ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับพร้อมรับผิดชอบต่อผลงานของเทศบาลต าบลพิกุลออกัที่ สั่งผลกระทบและเกิดความเสัียหายตั่อสัังคม

โดยรวม 
2) บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความเต มใจ เต มความสามารถโดยมุ่งผลส าเร จของงานและ พรั้อมรัับฟังการวิพากษ์หรือติชมจาก

ผัู้รับบริการและผัู้มีสั่วนไดั้สั่วนเสัียและน ามาปรบัปรุงพัฒนางานให้ดัียิ่งขึ้น 
3) เทศบาลต าบลพิกุลออกัยอมรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดและมีมาตรการ  ด าเนินการต่อบัุคลากรทัี่ขาด

ความรับผัิดชอบซ่ึงสั่งผลให้เกดิความเสัียหายตั่อทางราชการ 
 

2.1 ความพร อมรับผิดในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกขั้นตอนต องมีความถูกต องตาม กฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ วน เคร่งครัด 
ประกอบด วย 

2.1.1 นโยบายหลััก 
สั่งเสริมสนัับสนัุนให้บัุคลากรทัุกระดัับทัั้งผัู้บริหารและเจั้าหนั้าทัี่ให้ความส าคััญกับการปฏัิบััตัิงาน/ การบริหารงาน ด้วย

ความมุ่งม่ัน อย่างเต มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความ ถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม โดยสนับสนุนส่งเสริมให้
ผู้บริหารทุกระดับ ยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยเคร่งครัดและต่อเนื่อง และกำกับให้บุคลากรทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบั
จรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลต าบลพิกุลออกั   

2.1.2 มาตรการ/แนวทาง  
1) สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่จัดให้ท าคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจและเผยแพร่ให้สาธารณชน ทราบในชั่องทางทัี่หลากหลาย  
2) จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใช้ในการด า เนินการ เพ่ือให้ผัู้รับบริการหรัือให้ผัู้มีสั่วนไดั้สั่วนเสัีย

ทราบอย่างชััดเจน 
3) สร้างขวัญและแรงจัูงใจโดยการประกาศยกย่องให้แก่บุคลากรทัี่มีจรรยาบรรณดัีเดั่น ประจ าปี 
4) กำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารระดับหน่วยงาน  ภายในเทศบาลต าบลพิกุล

ออกั 
5) ด าเนินการตามระเบัียบวินััยบุคลากรของเทศบาลต าบลพิกุลออกัอย่างเครง่ครัด 
2.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/ก้ิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

12.การจัดการความรู้ 
ดั้านนวััตกรรมคัู่มือการั
ปฏัิบัตัิงานของบุคลากรั
ส า ย ว ัิช า ก า ร /ว ัิช า ช ัีพั
เฉพาะ 

1.มีกิจกรรมการจััดการความรัู้ดั้านนวััตกรรม 
คัู่มือการปฏัิบัตัิงานของบุคลากรสายั
วิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

ส านัักปลััด/กอง 
คลััง/กองชั่าง/กองั
ก ารศ ัึก ษ า/หนั่วยั
ตรวจสอบภายใน 
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โครงการ/ก้ิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ด˚าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 2.มีผลงานอันเกิดจากการประกวดนวัตกรรม 
คู่มือฯ 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

ส านักปลัด/กอง 
คลััง/กองชั่าง/กองั
การศัึกษา/หนั่วย 
ตรวจสอบภายใน 

13.ประกาศเกัียรตัิคัุณ 
ยกยั่องผัู้มีจรรยาบรรณั
วัิชาชัีพดัีเดั่น 

1.จานวนบุคลากรที่ไดั้รัับรางวััลยกยั่องผัู้มี 
จรรยาบรรณวัิชาชัีพดัีเดั่น 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

งานนิติการและงาน 
การเจ้าหน้าที่ 

14.ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ 
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร 
บริหารงานของ ผัู้บรัิหาร
ระดัับ 
หน่วยงานภายใน 

1.มีรายงานผลการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลการบรัิหารงานของผัู้บริหาร 

- ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 
พ.ศ.2565 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
ติดตาม  ตรวจสอบ 
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร 
บริหารงานของ 
ผัู้บรัิหาร 

 
2.2  นโยบายการแสดงเจตจ˚านงของผู้ บร้ิหารในการบร้ิหารงานอย้่างซ้ื้่อส้ัตย้์สุ้จร้ิตและม้ี้ธรรมาภิบาล ประกอบด วย 
2.2.1 นโยบายหลััก 
ส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับมีความมุ่งม่ันตั้งใจที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วย ความโปร่งใสัปราศจากการ

ทุจริตับริหารราชการโดยยึดหลักซ่ือสัตย์ สุจริตและพร้อมรับผิดชอบหากเกิดความไม่ เปั นธรรมหรือการทุจริตขัึ้นในเทศบาลต าบลพิกุล
ออกั         

2.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
1) จัดให้มีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และตั่อสาธารณชน 
2) ก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มี คุณธรรม และความโปร่งใสตาม

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ในแตั่ละดั้าน คัือ ดั้านความโปร่งใส ดั้านความพรั้อมรัับผัิด 
ดั้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏัิบััตัิงานัดั้านวัฒนธรรมคัุณธรรมในองคั์กร ดั้านคัุณธรรมการท างานในหนั่วยงาน และดั้านการสัื่อสาร
ภายในหนั่วยงาน 

2.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/ก้ิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ด˚าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

15.โ ค ร ง ก า ร แ สด ง 
เจตจ านงสัุจรัิตเทศบาล
ต าบลพิกุลออก 

1.มีโครงการแสดงเจตจ านงสุจริตเทศบาลต าบลพิกุล
ออก 
ั2.จ านวนบุคลากรเทศบาลฯท่ีเขั้ารั่วมกิจกรรม  
3.จำนวนผัู้มีสั่วนไดั้สั่วนเสียทัี่เขั้ารั่วมกิจกรรม 

- ตุลาคม 
25๖
5 

สานักปลัด/กอง 
คลััง/กองชั่าง/กอง 
การศัึกษา/หนั่วยั
ตรวจสอบภายใน 

                                                                                                                               /3.ด้านการ... 
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3.ด านการปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม 
และจรรยาบรรณข้าราชการของเทศบาลต าบลพิกุลออกั และรักษาวินััยขั้าราชการโดยเคร่งครัด 

แนวปฏิบัติ 
1) ผัู้บังคัับบััญชาและบุคลากรทัุกคนรัักษาจรรยาบรรณขั้าราชการ เทศบาลต าบลพิกุลออกัและัวินััยของตนเอง 

เสริมสร้างพัฒนาให้ผัู้อยู่ใตั้บังคัับบััญชารักษาจรรยาบรรณข้าราชการและมีวินััยรวมทัั้งป้องกันไม่ให้ั ผัู้อยู่ใตั้บังคัับบััญชากระท าผัิดวินััย  
2) เทศบาลต าบลพิกุลออกัด าเนินการทางวินััยแก่ผัู้กระท าผัิดวินััยอย่างเคร่งครัด  
3.1 นโยบายในการป้องกันไม่ให บุคลากรมีการรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ ใดๆ จากผู มีส่วนได ส่วนเสีย ประกอบด วย  
3.1.1 นโยบายหลััก  
ให้ความสำคัญในการป้องกันไม่ให้บุคลากรรับหรือเรียกรับเงิน ส่ิงของหรือผลประโยชน์ใดๆ จาก ผัู้มีสั่วนไดั้สั่วนเสัียตามหลัักนัิตัิั

ธรรม โดยยัึดหลัักความซัืั่อสััตยั์สัุจรัิตในการปฏัิบััตัิหนั้าที่เขั้มงวดกัับการปฏัิบััตัิงานัของบุคลากรทัุกระดัับ รวมทัั้งใชั้มาตรการเดั ดขาดเพ่ือั
ปั้องกัันไมั่ใหั้บัุคลากรเรัียกรัับเงัิน สัิั่งของ หรัือผลประโยชนั์ัอื่นใดจากผัู้มีสั่วนไดั้สั่วนเสัีย  

3.1.2 มาตรการ/แนวทาง  
1) ก าหนดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และเผยแพร่ ให้ถัือปฏิบััตัิโดยทัั่วกััน  
2) ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงโทษทางวินััย เมื่อบัุคลากรกระท าความผัิดเพ่ือให้บัุคลากรตระหนัักในัการไม่รัับหรือเรียกรัับเงัิน สัิ่งของ หรือ

ผลประโยชนั์ใดๆ จากผัู้มีสั่วนไดั้สั่วนเสัีย 
3.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/ก้ิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ด˚าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

16.จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนของเทศบาลต าบลพิกุลออก 

1.มีคู่มือการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ 
เทศบาลต าบลพิกุลออก 

- ตุลาคม 
25๖5 

สานักปลัด/กอง 
คล ััง/กองชั่า ง/ 
กองการศัึกษา/ 
หน่วยตรวจสอบ 
ภายใน 

17.จััดประชัุม/อบรม/สััมมนาแลกเปลัี่ยน 
ความรัู้เกัี่ยวกับ “การป้องกันผลประโยชนั์ั
ทับซ้อน”ภายในหน่วยงาน  (ให้ความรู้ 
เกี่ย วกับการลงโทษทาง วินัยเ ม่ือบุคลากร 
กระท าความผัิดในการรัับหร ัือเรัียกรัับเง ัินั
สัิ่งของ หรัือผลประโยชนั์อื่นใดจากผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย) 

1.มีรายงานการประชุม/ 
อบรม/สััมมนาแลกเปลัี่ยนั
ความรัู้เก ัี่ยวกับ “การั
ป้องกันผลประโยชน์ทับ 
ซ้อน” ภายในหน่วยงาน 

- พฤษภาคม 
2565 

สานักปลัด/กอง 
คล ััง/กองชั่า ง/ 
กองการศัึกษา/ 
หน่วยตรวจสอบ 
ภายใน 

 

                                                                                                                                              /3.2 นโยบาย… 
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3.2 นโยบายหลักเก้ี่ยวก้ับการป้องก้ันไม้่ให บุ้คลากรใช ต าแหน้่งหน้ าที่ในการเออ 
3.2.1 นโยบายหลัักประโยชน์ ประกอบด้วย 

 

ให้ความสำคัญและใช้มาตรการเด ดขาดเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้บุคลากรใช้ต าแหน่งหน้าที่ของ ตนอย่างไม่เป็นธรรมเพ่ือเอื้อั
ประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องัหรือผู้อื่น โดยยึดหลักความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ หน้าที่  

3.2.2 มาตรการ/แนวทาง  
1) กำหนดให้มีการรณรงค์เผยแพร่ หรือให้ความรู้เกี่ยวกับโทษวินัยในการใช้ต าแหน่งหน้าที่ของ ตนอย่างไม่เปั นธรรมเพื่อเอื้อประโยชนั์แก่ตนเอง 

พวกพั้อง หรือผัู้อื่น 
2) สอดสั่องและป้องกนัการปฏิบััตัิงานของบุคลากรไม่ให้มีพฤตัิกรรมทัี่เขั้าข่ายการใชั้ต าแหน่งในัการเอื้อประโยชนั์แก่ตนเอง พวกพั้อง หรือ

ผัู้อื่น 
3.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/ก้ิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ด˚าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

18.จ ััด ป ร ะ ช ัุม /อ บ ร ม /ส ััม ม น าั
แลกเปลัี่ยนความรัู้เกัี่ยวกับ “การั
ป้องกันผลประโยชนั์ทับซ้อน”ภายในั
หนั่วยงาน (ให้ความรัู้เกัี่ยวกับการัลงโทษ
ทางวินัยเม่ือบุคลากรกระท า ความผัิดใน
การรัับหรัือเรัียกรัับเงัินัสัิ่งของ หรัือ
ผลประโยชนั์อื่นใดจากผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย) 

1.มี ร าย ง าน ก ารประ ชุ ม /อบรม / 
สั ม ม น าแ ลก เป ล่ี ย นค ว า ม รู้ 
เกี่ยวกับ “การป้องกัน ผลประโยชนั์
ทับซ้อน” ภายในัหน่วยงาน 

- พฤษภา
ค ม
2564 

สานักปลัด/กอง 
คลััง/กองชั่าง/กองั
การศัึกษา/ 

 
3.3 นโยบายเก้ี่ยวก้ับความปลอดจากการทุจร้ิตเชงินโยบาย ประกอบด้ วย 
3.3.1 นโยบายหลััก 
ตระหนัก และให้ความส าคัญการทุจริตเชิงนโยบาย ซ่ึงมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจาก ความสััมพัันธ์เกื้อหนัุนกัน

ระหว่างผัูั้บรัิหารของหนั่วยงานกัับผัูั้มัีสั่วนไดั้สั่วนเสัียทัีั่เปั นหนั่วยงานธัุรกัิจเอกชน /พวกัพ้อง หรือมีการแทรกแซงทางการเมืองรั่วมดั้วย เพืั่อ
เอืั้อประโยชนั์ในสััญญาโครงการหรัือสััมปทานของหนั่วยงานัหรือแลกเปลัี่ยนกับการก าหนดนโยบายหรือการอนัุมัตัิใดๆ ของผัู้บริหารหนั่วยงาน 

3.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
1) ก าหนดให้มีการรณรงคั์เผยแพรั่ หรือใหั้ความรู้เกี่ยวกับโทษวินััย เมื่อมีการทุจริตเชัิงนโยบาย 
2) ก าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารระดับหน่วยงาน ภายใน เทศบาลต าบลพิกุล

ออก 
 
 
                                                                                                                                                     /3.3.3 แผนงาน… 
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3.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/ก้ิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ร ะ ย ะ เ ว ล า 

ด าเนินการ 
ห น่ ว ย ง า น 
รับผิดชอบ 

19.จััดประชัุม/อบรม/สััมมนาแลกเปลัี่ยนัความรัู้
เกัี่ยวกับ “การป้องกันผลประโยชนั์ทับัซ้อน”
ภายในหนั่วยงาน (ให้ความรัู้เกัี่ยวกับัการลงโทษ
ทางวินัยเม่ือบุคลากรกระท า ความผัิดในการรัับหรัือ
เรัียกรัับเงัิน สัิ่งของัหรัือผลประโยชนั์อื่นใดจากผู้มี
สั่วนไดั้สั่วนเสีย) 

1.มีรายงานการประชุม / 
อบรม/สััมมนาแลกเปลัี่ยนั
ความรัู้เกัี่ยวกับ “การั
ป้องกันผลประโยชน์ทับ 
ซ้อน” ภายในหน่วยงาน 

- กรกฏาค
ม
2565 

สานักปลัด/กอง 
คลััง/กองชั่าง/ 
กองการศัึกษา/ 
หน่วยตรวจสอบ 
ภายใน 

4.ด านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร วัฒนธรรมการทางานของเทศบาลต าบลพิกุลออกัเป็นไปอย่างมี คุณธรรมและธรรมาภิบาล เริ่มต้นจาก
การรักษาความซ่ือสัตย์สุจริตในตนเองและมีค่านิยมร่วมในการต่อต้านทุจริต มีแนวทางการปฏิบััตัิงาน เพื่อป้องกนัการทัุจริตและประพฤตัิมิชอบ 

แนวปฏิบัติ 
1) ผัู้บริหารสัูงสัุดเปั นผัู้นำในการแสดงเจตจ านงซัื่อสััตย์สัุจริต และก าหนดให้มีการปฏิบััตัิงานดั้านัการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
2) แตั่งตัั้งคณะท างานตั่อตั้านการทัุจริตเพืั่อการบรัิหารงานทัีั่โปรั่งใส ด า เนัินการปรัับปรัุงพััฒนาัระบบงานก าหนด

มาตรการ ออกระเบียบ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนในการด าเนินงาน 
4.1 นโยบายการปลู้กฝังและการสร้ างให เก้ิดว้ัฒนธรรมสุจร้ิตในหน้่วยงาน ประกอบด้ วย 
4.1.1 นโยบายหลััก 
การให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดพฤติกรรมการทัางานที่ดีให้กับบุคลากร  มีคุณธรรมและ ซ่ือสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ 

ไม่ยอมรับ ไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงานทุกประเภท  เกิดความ อายและกลัวที่จะกระทำการทุจริต ไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะดา
เนินการเพ่ือยับยั้งการทุจริต 

4.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
1) ก าหนดให้มีการรณรงคั์หรือใหั้ความรู้เกี่ยวกับการลงโทษวินััยเมื่อบุคลากรกระท าการทัุจริต 
2) สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานอย่างสุจริต ไม่เพิกเฉย และพร้อมที่จะ ด าเนินการเพื่อยับยั้งการ

ทุจริต 
4.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/ก้ิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ด˚าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

21.รณรงคั์หรัือใหั้ความรัู้เกัี่ยวกัับการ 
ลงโทษวินััยเมื่อบัุคลากรกระท าการทัุจรัิต 

1.มีกิจกรรมรณรงคั์หรัือใหั้ความรัู้เกัี่ยวกัับ 
การลงโทษทางวินัยเม่ือบุคลากรกระท าั 
การทัุจรัิต 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

งานนิติการและ 
งานการเจั้าหนั้าทัี่ 

22.จัดโครงการ/กิจกรรม คัดเลือกและมอบ 
ประกาศเกัียรตัิคัุณการส่งเสรัิมคัุณธรรมและ 
จรัิยธรรมบัุคลากรทัี่สังกัดเทศบาลต าบลพิกุล
ออก 

2.มีพิธีมอบรางวัลพนักงานเทศบาลและ 
พนัักงานจั้างทัี่ประพฤตัิตนตามประมวลั
จรัิยธรรม จรรยาบรรณวิชาชัีพ ดัีเดั่น 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

ส านักปลัด/กอง 
คลัง/กองชั่าง/กอง 
การศัึกษา/ 
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4.2 นโยบายเก้ี่ยวก้ับการด˚าเน้ินการเพ้ื่อป้ องก้ันผลประโยชน้์ทับซ้ อนในหน้่วยงาน ประกอบด้ วย 
4.2.1 นโยบายหลััก 
ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  โดยให้ บุคลากรในหน่วยงานมีความ

เข้าใจเกี่ยวกับการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถแยกแยะประโยชน์  สั่วนตนและผลประโยชนั์สั่วนรวมไดั้ และให้บัุคลากรถือ
ปฏิบััตัิอย่างเคร่งครัด 

4.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
1) กำหนดให้มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ เทศบาลต าบลพิกุลออก 
2) ก าหนดให้มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
4.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/ก้ิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

23.จััดท าคัู่มือเกี่ยวกับการ 
ปฏัิบัตัิงานเพัื่อป้องกันผลประโยชนั์ัทับ
ซ้อนและให้ความรัู้เกัี่ยวกับคัู่มือัการ
ปฏัิบัตัิงานเพัื่อป้องกันัผลประโยชน์ทับ
ซ้อนกับบุคลากร รวมท้ังมีการปรัับปรัุง
ขัั้นตอน/แนวัทางการปฏัิบัตัิงานหรัือ
ระเบียบที่ 
เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน 

1.มีคัู่มือเกี่ยวกับการปฏัิบัตัิงานเพัื่อ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ 
เทศบาลต าบลพิกุลออก 

- ธันวาคม 
25๖3 

ส านัักปลััด/กอง 
คลััง/กองช ั่าง/ 
กองการศัึกษา/  

24.จ ััด ป ร ะ ช ัุม /อ บ ร ม /ส ััม ม น าั
แลกเปลัี่ยนความรัู้เรัื่องเกัี่ยวกับั“การ
ป้ อ ง กั น ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ั์ทั บ ซ้ อ น” 
ภายในหน่วยงาน 

1.มีรายงานการประชุม /อบรม / 
สััมมนาแลกเปลัี่ยนความรัู้เรัื่องัเกัี่ยวกับ 
“การป้องกันผลประโยชนั์ทับ ซ้อน” 
ภายในหน่วยงาน 

- พฤษภา
ค ม 
256
5 

ส านัักปลััด/กองั
คล ััง/กองชั่า ง/ 
กองการศัึกษา/  
 

 
4.3 นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ประกอบด วย 
4.3.1 นโยบายหลััก 
ให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริต โดยจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ หน่วยงานและการน าแผนไปสู่

การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ความส าคัญกับ กระบวนการตรวจสอบถั่วงดัุลภายในเกี่ยวกับการด า เนินงานทัี่มีความ
เสัี่ยงหรือมีโอกาสทัี่จะเกิดการทัุจริต 

4.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
1) ก าหนดให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบด าเนินการและ ประเมินผลการด าเนินงาน รวมทัั้ง

รายงานตามแผนปฏัิบัตัิการป้องกนัทัุจริตประพฤตัิมิชอบ 
/2) จัดตั้ง… 
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2) จััดตัั้งกลัุ่มบุคลากรหรือจัดตัั้งชมรมเพ่ือการบริหารงานโปร่งใส ชั่วยการปั้องกัันและตรวจสอบ 
การทัุจริตประพฤตัิมิชอบทัุกรัูปแบบ 

4.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/ก้ิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ด˚าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

25.จััดท าแผนปฏัิบัตัิการ 
ป้องกันก าร ทุจร ัิตประพฤตัิมิั
ช อ บ แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร 
ปฏัิบัตัิงานตามแผนปฏัิบัตัิการ 
ป้องกันการทุจรัิตประพฤตัิมิั
ชอบให้ผัู้บรัิหารทราบ 

1.แผนปฏัิบัตัิการป้องกนัการทุจรัิต 
ประพฤตัิมิชอบ 

- ตุลาคม 25๖4- 
กันยายน 25๖5 

งานนิติการ 
สำนัักปลััด 

26.จััดตัั้งกลัุ่มบุคลากรหรัือัจััดตัั้ง
ชมรมเพัื่อการบรัิหารงานัโปร่งใสให้
ดำเนินการที่ช่วยการ ป้องกันและ
ตรวจสอบการทุจร ัิตัประพฤตัิมิ
ชอบทุกรัูปแบบ 

1.มีคณะกรรมก าร เพัื่อ ต ัิดตามการั
บรัิหารงานโปรั่งใส เพัื่อด าเนัินการที่ั
ช่วยการป้องกันและตรวจสอบการ 
ทุจรัิตและประพฤตัิมิชอบทุกรัูปแบบ 
2.มีกิจกรรมการบรัิหารงานที่ั
โปร่งใส 

- ตุลาคม 25๖4- 
กันยายน 2565 

ส านัักปลััด/กองั
คล ััง/กองชั่า ง/ 
กองการศัึกษา/ 
หน่วยตรวจสอบ 
ภายใน 

 
5.ด้ านคุณธรรมการทางานในหน้่วยงาน มีระบบการปฏิบััตัิงานทัี่ไดั้มาตรฐานเปั นไปตามหลัักธรรมาภิบาลัและมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 

แนวปฏิบัติ 
1) มีการก าหนดขั้นตอนัคู่มือัหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานเพ่ือลดการใช้

ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2) มีระบบการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และก า  กับ มาตรฐานการปฏิบััตัิงานอย่าง

เคร่งครัดโดยผัู้บังคัับบััญชาทัุกระดัับ 
3) ผู้บริหารทุกระดับมีคุณธรรมในการบริหารงาน  ทั้งด้านการบริหารงานบุคคล การบริหาร งบประมาณ และการ

มอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 
4)  ผัูั้บรัิหารทัุกระดัับเสรัิมสรั้างสภาพแวดลั้อมทัีั่เอื้ออ านวยและสนัับสนัุนการปฏัิบััตัิงานของัเจ้าหน้าที่ให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5.1 นโยบายเก้ี่ยวก้ับการก าหนดคู้่ม้ือหร้ือมาตรฐานการปฏ้ิบ้ัต้ิงานตามภารก้ิจหล้ักที้่ช้ัดเจน้และเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมี

ระบบป้องกันและตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว นการปฏิบัติหน าที่ ประกอบด วย 
5.1.1 นโยบายหลััก 
ให้ความส าคััญและเขั้มงวดกับการปฏิบััตัิงานของบุคลากรตามมาตรฐาน/คัู่มือการปฏัิบััตัิงาน โดยัยึดหลัักความถัูกต้องและความเสมอ

ภาค ตามกฎหมาย กฎ ระเบัียบ และข้อบัังคัับอย่างเคร่งครัด และเปั นธรรม 
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ถูกต้อง 

5.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
1) ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
2) ให้มีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม 
3) ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความ 

 
5.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/ก้ิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ด˚าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

27.โ ค ร ง ก า ร จ ััด ท า ค ัู่มื อ พ ััฒ น าั
สั่งเสรัิมการปฏัิบัตัิตามมาตรฐานั
ทางจริยธรรมและการบริหาร 
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือ 
บ ริ ก า ร ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ ส ถ า น 
ประกอบการ 

1.ไดั้คัู่มือพััฒนาสั่ง เสรัิมการปฏัิบัตัิั
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมและ 
การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับ 
ซ้อน เพัื่อบรัิการประชาชนและ 
สถานประกอบการในพื้นที่จำ นวน 1 
เร่ือง 

- ตุลาคม 25๖4- 
กันยายน2565 

ส านัักปลััด/กองั
คล ััง/กองชั่า ง/ 
กองการศัึกษา/  

5.2 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุ้คคล 
5.2.1 นโยบายหลััก 
ให้ความส าคัญเกี่ยวกับระบบคุณธรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยหลักคุณธรรม  ยึดหลักการ ค านัึงถึงความรู้

ความสามารถและมาตรฐานการปฏิบััตัิงาน และหลัักความยุตัิธรรม 
5.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
1) จัดท าแนวทางหรือวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความ  ชัดเจน เช่น การบรรจุ 

แต่งตั้ง โยกย้าย การพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเล่ือนขั้นเงินเดือน และการพัฒนา ทรัพยากรบุคคลในรูปแบบต่างๆ 
2) จััดให้มีการบรัิหารทรัพยากรบุคคลดั้วยระบบคัุณธรรม ไม่ใชั้หลัักอุปถััมภ์ และใชั้หลัักความัม่ันคงการรัับรองการเปั นอาชัีพ มีทาง

ก้าวหนั้า มีคั่าตอบแทน และสวัสดัิการท่ีเหมาะสม ทัี่เปั นเกียรติและศัักดิั์ศรี 
3) สร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี 
5.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/ก้ิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ด˚าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

28.โครงการพัฒนาแผนบริหาร 
และพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลพิกุล
ออก 

1.รั้อยละของการดำเนัินการ 
ตามตัวชี้ วัดในแผนบริหารและ 
แผนพัฒนาบุคลากร 

- ตุลาคม 25๖4- 
กันยายน 2565 

ส านัักปลััด/กอง 
คลััง/กองชั่าง/กอง 
การศัึกษา/ 

29.โครงการพััฒนาศัักยภาพ 
บุคลากรสายวิชาการและสาย 
วิชาชีพเฉพาะ Thailand 4.0 

1.รั้อยละของบุคลากรที่ไดั้รัับ 
การพัฒนา 

- ตุลาคม 25๖4- 
กันยายน 2565 

ส านัักปลััด/กอง 
คลััง/กองชั่าง/กองั
การศัึกษา/ 
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โครงการ/ก้ิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ด˚าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

30.โครงการปฏัิบัตัิตามคัู่มือพััฒนา 
สั่งเสรัิมการปฏัิบัตัิตามมาตรฐานัทาง
จริยธรรมและการบริหารจัดการ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือบริการ 
ประชาชนและสถานประกอบการ 

1.รั้อยละของการน าคัู่มือไป 
ใชั้ประโยชนั์ 80 % 

- ตุลาคม 25๖4- 
กันยายน 2565 

ส านัักปลััด/กอง 
คลััง/กองชั่าง/กองั
การศัึกษา/ 

 
5.3 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ ประกอบด วย 
5.3.1 นโยบายหลััก 
ให้ความส าคัญกับการบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างเป็นระบบ ตาม หลัักความโปร่งใส หลัักนัิตัิ

ธรรม ตรวจสอบไดั้และพจิารณาใชั้จั่ายในสัิั่งทัีั่จ าเปั นตั่อการด าเนัินงานตามภารกัิจของเทศบาลต าบลพิกุลออกอย่างมีประสัิทธิภาพ/
ประสัิทธิผล โดยยึดหลัักความคัุ้มคั่า 

5.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
บริหารงบประมาณโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปด้วยความ  จ าเปั น คัุ้มคั่า โปร่งใส และ

ตรวจสอบไดั้ ยัึดหลัักการบรัิหารมุั่งเนั้นผลสััมฤทธิั์และบรัิหารงบประมาณแบบมุั่งเนั้นัผลงาน 
5.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/ก้ิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

31.โครงการติดตาม 1.รั้อยละ 75 ของการ - ตุลาคม 25๖4- คณะกรรมการก ากับ 
การใช้จ่ายงบประมาณ ด าเนินการตามแผนการใช้จ่าย  กนัยายน 2565 ติดตามผลงาน 

 งบประมาณ   ผัู้บรัิหาร/งานแผนและ 
    งบประมาณ ส านัักปลััด 

 2.รั้อยละโครงการท่ีผลการ - ตุลาคม 25๖4- คณะกรรมการก ากับ 
ด าเนัินงานมีความคัุ้มคั่า  กันยายน 2565 ติดตามผลงาน 

   ผัู้บรัิหาร/งานแผนและ 

   งบประมาณ สำนัักปลััด 

5.4 นโยบายในการมอบหมายที่ม้ีความเป้ นธรรม เท่าเทียม และไม้่เลือกปฏิบ้ัต้ิ ประกอบด้ วย 
5.4.1 นโยบายหลััก 
ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการกระจายงานในหน้าที่ ความรับผัิดชอบ และอ านาจ

การตัดสัินใจภายในขอบเขตทัี่ก าหนด โดยไมั่เลัือกปฏัิบััตัิ เปั นธรรมแกั่ผัูั้รัับมอบหมายั งานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีการส่ือสารและเอาใจใส่
ติดตามในการมอบหมายงานที่ได้มอบหมายไปตลอดจน รับผิดชอบในผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 

 
/5.4.2 มาตรการ… 
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5.4.2 มาตรการ/แนวทาง 
1) กระจายอ านาจหน้าที่และมอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบ โดยค านึงถึงขอบเขตอำนาจ หน้าที่ตามกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัต ิ
2) ติดตามตรวจสอบและรับผิดชอบผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 
5.4.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/ก้ิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ด˚าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

32.โครงการพัฒนากรอบภาระ 
งานบุคลากรเทศบาลต าบลพิกุลออก 

1.กรอบภาระงานของ 
บุคลากรสายวิชาการและสาย 
ปฏัิบัตัิ 

- ตุลาคม 25๖4- 
กันยายน 2565 

งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านัักปลััด 

5.5 นโยบายที่ให ความส˚าคัญกับสภาพแวดล อมที่เอื้ออ านวย้ประกอบด วย 
5.5.1 นโยบายหล้ัก 

  

ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมการท างานของผู้ปฏิบัติงาน ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้าง สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการ
ปฏิบัติงาน 

5.5.2 มาตรการ/แนวทาง 
การจัดสภาพแวดล้อมการท างานตามความต้องการของบุคลากรของเทศบาลต าบลพิกุลออกัเหมาะสม จ าเปั นทัี่

เอื้ออ านวยและสั่งเสริมการปฏิบััตัิงาน 
5.5.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/ก้ิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ด˚าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

33.โครงการปรับภูมิทัศน์ 
สภาพแวดล้อม 

1.ระดัับความส าเรั จของการพััฒนา 
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมสู่ 
เทศบาลน่าอยู ่

- ตุลาคม 25๖4- 
กันยายน 2564 

ส านัักปลััด/กองคลััง/กอง 
ชั่าง/กองการศัึกษา/ 

34.ปรัับปรัุงั
สวนสาธารณะในพ้ืนที่ 

1.สามารถเพัิ่มพัื้นท่ีสวนสาธารณะ 
,จััดกิจกรรมให้เกิดประสัิทธัิภาพมากัขัึ้น 

- ตุลาคม 25๖3- 
กันยายน 2564 

ส านัักปลััด/กองคลััง/กองั
ชั่าง/กองการศัึกษา/ 
 

35.จััดหาครัุภััณฑั์ 
การศัึกษา 

1.รั้อยละของรายการครัุภััณฑั์ที่ 
ได้รับเป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ 

- ไตรมาสที่ 1,2 งานพัสดุ 

36.จััดหาครัุภััณฑั์ 
คอมพิวเตอร์ 

1.รั้อยละของรายการครัุภััณฑั์ที่ 
ได้รับเป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ 

- ไตรมาสที่ 1,2 งานพัสดุ 

37.จััดหาครัุภััณฑั์ 
ส านัักงาน 

1.รั้อยละของรายการครัุภััณฑั์ที่ 
ได้รับเป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ 

- ไตรมาสที่ 1,2 งานพัสดุ 

38.จัดจ้างปรับปรุง 
อาคารทรััพยั์สัินเทศบาล 

1.รั้อยละของการปรัับปรัุงอาคารั
ทรัพย์สินเทศบาลเป็นไปตาม 
แผนการจัดหาพัสดุ 

- ไตรมาสที่ 1,2 งานพัสดุ 

39.โครงการตรวจสุขภาพ 
ประจ าปี 

1.จ านวนขั้าราชการ และบุคลากร 
ได้รับการตรวจสุขภาพ 

- มกราคม – 
มิถุนายน 2565 

ส านัักปลััด/กองคลััง/กอง 
ชั่าง/กองการศัึกษา 
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6.ด านการสื่อสารภายในหน่วยงาน    เผยแพร่บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลพิกุลออก ผั่านชั่องทางตั่างๆ อย่างชััดเจน ถูกตั้อง 
ครบถั้วน สมบูรณั์เปั นปัจจัุบัน 

แนวปฏิบัติ 
1) ให้ความส าคัญในการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลพิกุลออกั ย่างเปิด กว้างัทั่วถึงับนพ้ืนฐานแห่ง

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการั พ .ศ.2540 ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาส การมีสั่วนร่วมของผัู้รับบริการและผัู้มีสั่วนไดั้สั่วนเสัีย และ
ประชาชน 

6.1 นโยบายหลััก 
ให้ความส าคัญของรูปแบบ วิธีการ การส่ือสารเพ่ือถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้ บุคลากรทุกคนทุกประเภททุก

ระดับในเทศบาลต าบลพิกุลออกัรับทราบเพ่ือให้เกิดผลต่อความตระหนักและให้ ความส าคััญถึงการปฏิบััตัิงานทัี่มีคัุณธรรมและความโปรง่ใส 
6.2 มาตรการ/แนวทาง ถ่ายทอดนโยบาย/มาตรการการบรัิหารงานดั้วยการซัื่อสััตย์สัุจริตในหนั่วยงาน ใหั้บัุคลากรทัุก
คน 

ทุกประเภททุกระดับรับรู้เข้าใจและน าไปปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสและประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชน  ได้รับทราบ 
6.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/ก้ิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ด˚าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

40.โครงการประชาสััมพัันธั์ 
นโยบาย/มาตรการการ 
บริหารงานด้วยการซ่ือสัตย์ สัุจรัิต 

1.จ านวนสัื่อประชาสััมพัันธั์ 
นโยบาย/มาตรการการ 
บริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์ สัุจรัิต 

- ตุลาคม 25๖4- 
กันยายน 2565 

งานประชาสััมพัันธั์ 
สานักปลัด/กองคลัง/ 
กองชั่าง/กอง 
การศัึกษา/ 

 
 

จัึงประกาศให้ทราบโดยทัั่วกััน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
(นายวุฒิชัยััวงษ์อินทร์) 

นายกเทศมนตรีต าบลพิกุลออก 
 


