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ประกาศเทศบาลตาํบลวงัชัย 

เรือ่ง  การกาํหนดนโยบาย มาตรการ  แผนงานการพฒันาเทศบาลตําบลวงัชยั  
ใหเปนหนวยงานทีม่คีุณธรรมและความโปรงใส 

ในการบรหิารงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561 
-------------------------- 

 

   ตามท่ีเทศบาลตําบลวังชัย  ไดประชุมประจําเดือนมกราคมเมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี ๕  มกราคม  ๒๕๖1 และ
ไดประกาศเทศบาลตําบลวังชัย เร่ือง เจตจํานงในการบริหารงานดวยความซื้อสัตยสุจริต  โปรงใสและตรวจสอบได  ลงวันท่ี 
๓๑  มกราคม  2561 ไปแลวนั้น เพ่ือเปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคานิยมสําหรับขาราชการและบุคลากรขององคกรให
ยึดถือ และปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นๆ โดยมุงมั่นท่ีจะนําหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจดวยความ
โปรงใส บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต ไปแลว นั้น 
  เพ่ือสงเสริมใหเทศบาลตําบลวังชัย เปนหนวยงานท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงาน จึงกําหนด
นโยบายหลัก มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือยึดถือเปนแนวปฏิบัติ รวมท้ังเปนคานิยมรวมของเทศบาลตําบลวัง
ชัย ใหบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเปนแนวปฏิบัติควบคูกับกฎ ขอบังคับอื่นๆ อยางท่ัวถึง 
  1.ดานความโปรงใส สาธารณชนและประชาชนผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลของเทศบาลตําบลวังชัย ได
อยางสะดวกในชองทางท่ีกําหนด มีการเปดเผยขอมูลอยางตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได เปดโอกาสใหผูรับบริการและผูมี
สวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของเทศบาล และมีการจัดการเร่ืองรองเรียนอยางเปนระบบ 
  แนวปฏบิัต ิ
  1)ดําเนินการเปดเผยขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางตอสาธารณชน 
  2)ดําเนินการตรวจสอบผลประโยชนทับซอนท่ีเก่ียวของกับการจัดซื้อจัดจาง เพ่ือปองกันมิใหราชการเสีย
ประโยชน 
  3)ดําเนินการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานของเทศบาลอยางชัดเจน ถูกตอง ครบถวน และเปน
ปจจุบันอยูเสมอ 
  4)เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจหลักของเทศบาล 
  5)เปดโอกาสใหประชาชน ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย แสดงความคิดเห็น และติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินงานของเทศบาล 
  6)มีระบบการจัดการเร่ืองรองเรียน และประชาสัมพันธแนวทางการรับเร่ืองรองเรียนใหประชาชนรับทราบ
อยางชัดเจน รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน    

  1.1 นโยบายดาํเนนิการเกี่ยวกับการจดัซือ้จดัจาง ประกอบดวย 
   1.1.1 นโยบายหลัก 
    มุงเนน และใหความสําคัญเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางท่ีตองดําเนินการตามท่ีกฎหมาย
กําหนดอยางเครงครัด ดวยความโปรงใส มิใหเกิดโอกาสในการเกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจางได 
   1.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)กํากับใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางดําเนินการเปดเผยขอมูลอยางเปน
ระบบเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางผานเว็บไซตของหนวยงาน และเว็บไซตอื่นๆ รวมถึงชองทางอื่นๆ ท่ีหลากหลาย 
    2)กํากับใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทําขอมูลสรุปเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางเปนประจํา
ทุกเดือน และเผยแพรตอท่ีสาธารณะท้ังทางเว็บไซตและชองทางอื่นท่ีหลากหลาย 
    3)กําหนดมาตรการตรวจสอบความสัมพันธระหวางเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดซื้อ
จัดจางและผูเสนองาน โดยกําหนดเปนขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
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    4)กํากับใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดใหมีการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง รวมถึงการ
รายงานผลการวิเคราะห เพ่ือนํามาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจางเปนประจําอยางตอเนื่อง 
   1.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

1.พัฒนาเว็บไซตการ
เผยแพรขอมูลการ
จัดซื้อจัดจาง 

1.มีชองทางการเผยแพรขอมูล
การจัดซื้อจัดจางผานเว็บไซต
ของเทศบาลอยางเปนระบบ 
2.ความพึงพอใจของผูเขาเยี่ยม
ชมเว็บไซต 

- ตุลาคม 2560 งานพัสดุ กองคลัง 
รวมกับงานการ
เจาหนาท่ี 
สํานักปลัดเทศบาล 
 

2.จัดทํารายงาน “การ
วิเคราะหการจัดซื้อจัด
จาง ปญหาและแนว
ทางการพัฒนา” 

1.มีรายงานการวิเคราะหผลการ
จัดซื้อจัดจาง ประจําป งปม.59 
รวมถึงมีการวิเคราะหปญหาและ
แนวทางการแกไขสําหรับป งปม.
60 

- สิงหาคม 2561 งานพัสดุ กองคลัง 
รวมกับ ผูรับผิดชอบ
งานตรวจสอบภายใน 

 2.มีการนําผลการวิเคราะหจาก 
งปม.59 มาปรับปรุงกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางป งปม.60 

- สิงหาคม 2561 งานพัสดุ กองคลัง 
รวมกับ ผูรับผิดชอบ
งานตรวจสอบภายใน 

 3.มีรายงานการวิเคราะหผลการ
จัดซื้อจัดจาง ประจําป  งปม.
60 รวมถึงมีการวิเคราะหปญหา
และแนวทางการแกไข สําหรับป  
งปม.61 

- กรกฎาคม 2561 งานพัสดุ กองคลัง 
รวมกับ ผูรับผิดชอบ
งานตรวจสอบภายใน 

3.จัดทําแผนพัฒนา
ระบบการจัดซื้อจัดจาง 

มีแผนพัฒนาระบบการจัดซื้อจัด
จาง 

- กันยายน 2561 งานพัสดุ กองคลัง 

 
   
 
1.2 นโยบายการใหเปดเผย และเขาถงึขอมลูของหนวยงาน ประกอบดวย 
   1.2.1 นโยบายหลัก 
    สงเสริมใหมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบทบาทภารกิจ และขอมูลการดําเนินงานตาม
อํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูลของหนวยงานไดหลากหลายชองทาง 
โดยยึดหลักความถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน ตรงไปตรงมาและตรวจสอบได ภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย 
 
   1.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)กําหนดใหหนวยงานประชาสัมพันธ จัดทําสื่อเอกสารเผยแพรขอมูลของหนวยงานใน
ชองทางท่ีหลากหลาย 
    2)พัฒนาบุคลากรของหนวยงานประชาสัมพันธ ใหมีความรอบรูขอมูลตางๆ ในภาพรวม
ของเทศบาล เพ่ือใหบริการขอมูลตลอดเวลาทําการ 
    3)พัฒนาเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือทําการเผยแพรขอมูลท่ีเก่ียวของ 
    4)กําหนดใหทุกหนวยงานยอยในเทศบาลจัดทําผลการดําเนินงาน พันธกิจ เพ่ือเผยแพร
ผลการดําเนินงานของเทศบาลอยางตอเนื่อง 
   1.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา หนวยงาน 
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ดําเนินการ รับผิดชอบ 
4.จัดทําแผนการพัฒนา
งานประชาสัมพันธเชิง
รุก 

แผนการพัฒนางาน
ประชาสัมพันธเชิงรุก จํานวน 1 
แผน 

 ปงบประมาณ  
พ.ศ.2561 

สํานักปลัดเทศบาล 

5.พัฒนาเว็บไซตของ
เทศบาล 

เว็บไซตของเทศบาลฯ  ปงบประมาณ  
พ.ศ.2561 

สํานักปลัดเทศบาล 

6.พัฒนาบุคลากรดาน
การประชาสัมพันธ 

รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการ
พัฒนา 

 ปงบประมาณ  
พ.ศ.2561 

สํานักปลัดเทศบาล 

7.พัฒนาเครือขายการ
ประชาสัมพันธกับ
องคกรสื่อภายนอก
เทศบาล 

จํานวนเครือขายการ
ประชาสัมพันธกับองคกรสื่อ
ภายนอกเทศบาล 

 ปงบประมาณ  
พ.ศ.2561 

สํานักปลัดเทศบาล 

 
  1.3 นโยบายสงเสรมิบทบาทของผูมสีวนไดสวนเสยีเขามามสีวนรวมในการดาํเนนิงาน ประกอบดวย 
   1.3.1 นโยบายหลัก 
    ใหความสําคัญและเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 
ต้ังแตรวมแสดงความคิดเห็น รวมวางแผน/จัดทําแผนงาน รวมดําเนินการ รวมถึงรวมตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาล 
 
 
 
   1.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)จัดใหมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตามพันธกิจโดยการมีสวนรวมของผูมีสวนได
สวนเสีย 
    2)สงเสริมใหทุกหนวยงานภายในเทศบาลดําเนินโครงการภายใตการมีสวนรวมของผูมี
สวนไดสวนเสีย 
 
   1.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

8.สงเสริมการมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดสวนเสีย
ในการดําเนินงานของ
เทศบาล 

จํานวนหนวยงานท่ีไดดําเนิน
โครงการโดยการมีสวนรวมกับผู
มีสวนไดสวนเสีย 

 ตุลาคม 2560 สํานักปลัดเทศบาล/
กองคลัง/กองชาง/
กองการศึกษา/กอง
สาธารณสุขฯ 
 

9.พัฒนาแผนงาน/
โครงการโดยการมีสวน
รวมกับผูมีสวนไดสวน
เสีย 

จํานวนโครงการท่ีเกิดจากการมี
สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 

 ตลอดปงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

สํานักปลัดเทศบาล/
กองคลัง/กองชาง/
กองการศึกษา/กอง
สาธารณสุขฯ 
 

 
  1.4 นโยบายการจดัการเรือ่งรองเรียนเกี่ยวกบัการปฏบิัตงิาน/การใหบริการของหนวยงาน ประกอบดวย 
   1.4.1 นโยบายหลัก 
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    สงเสริม และพัฒนาระบบการจัดการรับเร่ืองรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพท้ังเร่ืองรองเรียน
เก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี รวมถึงเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับการดําเนินงานของเทศบาลตําบลวังชัย เพ่ือใหผูมีสวนได
สวนเสียเขามารวมติดตามตรวจสอบ โดยสามารถเขาถึงระบบการรองเรียนไดอยางรวดเร็ว  
   1.4.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)จัดใหมีหนวยงานกลางรับเร่ืองรองเรียน 
    2)จัดใหมีคูมือท่ีแสดงชองทาง ขั้นตอนการรองเรียน และกระบวนการจัดการเร่ือง
รองเรียน 
    3)กํากับใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามกระบวนการเร่ืองรองเรียนอยางเครงครัด 
และรายงานผลการจัดการเร่ืองรองเรียนใหผูรองเรียนทราบตามกําหนดเวลาท่ีเหมาะสม 
    4)กํากับใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินการเร่ืองรองเรียน 
พรอมระบุปญหาอุปสรรค เสนอตอผูบริหารเพ่ือหาแนวทางแกไข 
 
 
 
 
 
   1.4.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

10.จัดต้ังหนวยงาน
กลางรับเร่ืองรองเรียน 

1.มีหนวยงานกลางรับเร่ือง
รองเรียน 
2.มีเจาหนาท่ีรับเร่ืองรองเรียน 
 

- ปงบประมาณ  
พ.ศ.2561 

สํานักปลัดเทศบาล 

11.พัฒนาคูมือแนว
ปฏิบัติการจัดการเร่ือง
รองเรียนและเผยแพร
คูมือและขั้นตอนการ
ปฏิบัติในการดําเนินการ
ผานเว็บไซต 

1.มีคูมือแนวปฏิบัติการจัดการ
เร่ืองรองเรียน 
2.มีการเผยแพรคูมือและขั้นตอน
การปฏิบัติในการดําเนินการ
เว็บไซต 
3.มีรายงานผลการจัดการเร่ือง
รองเรียน 
4.มีการแจงผลการจัดการเร่ือง
รองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 
 

- ปงบประมาณ  
พ.ศ.2561 

สํานักปลัดเทศบาล 

 
  2.ดานความพรอมรับผดิ ผูบริหารและเจาหนาท่ีมีความมุงมั่นต้ังใจปฏิบัติงานอยางเต็มประสิทธิภาพ มีความ
รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน พรอมรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมาย 
  แนวปฏบิัต ิ
  1)ผูบริหารและบุคลากรทุกระดับพรอมรับผิดชอบตอผลงานของเทศบาลตําบลวังชัย ท่ีสงผลกระทบและเกิด
ความเสียหายตอสังคมโดยรวม 
  2)บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ เต็มความสามารถโดยมุงผลสําเร็จของงาน และพรอมรับฟง
การวิพากษหรือติชมจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และนํามาปรับปรุงพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น 
  3)เทศบาลตําบลวังชัยพรอมรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาด และมีมาตรการดําเนินการตอบุคลากรท่ี
ขาดความรับผิดชอบ ซึ่งสงผลใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ 
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  2.1 ความพรอมรับผิดในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกขั้นตอนตองมีความถูกตองตามกฎหมาย 
ระเบียบ อยางครบถวน เครงครัด ประกอบดวย 
   2.1.1 นโยบายหลัก 
    สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับท้ังผูบริหารและเจาหนาท่ีใหความสําคัญกับการ
ปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ดวยความมุงมั่น อยางเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดหลักความ
ถูกตอง เปนธรรม เทาเทียม โดยสนับสนุนสงเสริมใหผูบริหารทุกระดับยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยเครงครัดและ
ตอเนื่อง และกํากับใหบุคลากรทุกฝายปฏิบัติหนาท่ีตามกรอบจรรยาบรรณของขาราชการเทศบาลตําบลวังชัย 
 
 
 
   2.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)สนับสนุนใหเจาหนาท่ีจัดใหทําคูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจ และเผยแพรให
สาธารณชนทราบในชองทางท่ีหลากหลาย 
    2)จัดใหมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติตามภารกิจหลัก และระยะเวลาท่ีใชในการ
ดําเนินการเพ่ือใหผูรับบริการหรือใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 
    3)สรางขวัญและแรงจูงใจโดยการประกาศยกยองใหแกบุคลากรท่ีมีจรรยาบรรณดีเดน 
ประจําป 
    4)กําหนดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของผูบริหารระดับ
หนวยงานภายในเทศบาล 
    5)ดําเนินการตามระเบียบวินัยบุคลากรของเทศบาลอยางเครงครัด 
 
   2.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

12.การจัดการความรู
ดานนวัตกรรมคูมือการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
สายวิชาการ/วิชาชีพ
เฉพาะ 

1.มีกิจกรรมการจัดการความรู
ดานนวัตกรรมคูมือการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ 

- ปงบประมาณ  
พ.ศ.2561 

สํานักปลัดเทศบาล/
กองคลัง/กองชาง/
กองการศึกษา/กอง
สาธารณสุขฯ 
 

 2.มีผลงานอันเกิดจากการ
ประกวดนวัตกรรมคูมือฯ 

- ปงบประมาณ  
พ.ศ.2561 

สํานักปลัดเทศบาล/
กองคลัง/กองชาง/
กองการศึกษา/กอง
สาธารณสุขฯ 
 

13.ประกาศเกียรติคุณ
ยกยองผูมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพดีเดน 

1.จํานวนบุคลากรท่ีไดรับรางวัล
ยกยองผูมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
ดีเดน 

- ปงบประมาณ  
พ.ศ.2561 

งานการเจาหนาท่ี 
สํานักปลัดเทศบาล 
 

14.ติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลการ
บริหารงานของผูบริหาร
ระดับหนวยงานภายใน
เทศบาล 

1.มีรายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลการ
บริหารงานของผูบริหาร 

- ปงบประมาณ  
พ.ศ.2561 

งานแผนและ
งบประมาณ 
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2.2 นโยบายการแสดงเจตจาํนงของผูบริหารในการบรหิารงานอยางซือ่สัตยสจุรติ และมธีรรมาภิบาล ประกอบดวย 
   2.2.1 นโยบายหลัก 
    สงเสริมใหผูบริหารทุกระดับมีความมุงมั่นต้ังใจ ท่ีจะนําหนวยงานใหดําเนินงานตาม
ภารกิจดวยความโปรงใส ปราศจากการทุจริต บริหารราชการโดยยึดหลักซื่อสัตย สุจริต และพรอมรับผิดชอบหากเกิดความไม
เปนธรรมหรือการทุจริตขึ้นในเทศบาล 
   2.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)จัดใหมีการแสดงเจตจํานงวาจะบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตตอเจาหนาท่ีใน
หนวยงานและตอสาธารณชน 
    2)กําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหนวยงานให
มีคุณธรรม และความโปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในแต
ละดาน คือ ดานความโปรงใส ดานความพรอมรับผิด ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดานวัฒนธรรมคุณธรรม
ในองคกร ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน และดานการสื่อสารภายในหนวยงาน 
   2.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

15.โครงการแสดง
เจตจํานงสุจริตเทศบาล
ตําบลวังชัย 

1.มีโครงการแสดงเจตจํานง
สุจริตเทศบาลตําบลวังชัย 
2.จํานวนบุคลากรของเทศบาลท่ี
เขารวมกิจกรรม 
3.จํานวนผูมีสวนไดสวนเสียท่ี
เขารวมกิจกรรม 
 

- ธันวาคม 2561 สํานักปลัดเทศบาล/
กองคลัง/กองชาง/
กองการศึกษา/
หนวยตรวจสอบ
ภายใน 
 

 
  3.ดานความปลอดจากการทจุริตในการปฏิบัตงิาน สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณขาราชการของเทศบาลตําบลวังชัย และรักษาวินัยขาราชการโดยเครงครัด 
  แนวปฏบิัต ิ
  1)ผูบังคับบัญชาและบุคลากรทุกคนรักษาจรรยาบรรณขาราชการเทศบาลและวินัยของตนเอง เสริมสราง
พัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชารักษาจรรยาบรรณขาราชการและมีวินัย รวมท้ังปองกันไมใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย 
  2)เทศบาลตําบลวังชัยดําเนินการทางวินัยแกผูกระทําผิดวินัยอยางเครงครัด 
   
  3.1 นโยบายในการปองกันไมใหบุคลากรมีการรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชนใดๆ จากผูมี
สวนไดสวนเสีย ประกอบดวย 
   3.1.1 นโยบายหลัก 
    ใหความสําคัญในการปองกันไมใหบุคลากรรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของหรือผลประโยชน
ใดๆ จากผูมีสวนไดสวนเสียตามหลักนิติธรรม โดยยึดหลักความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เขมงวดกับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกระดับ รวมท้ังใชมาตรการเด็ดขาดเพ่ือปองกันไมใหบุคลากรเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชนอื่นใดจากผูมีสวน
ไดสวนเสีย 
 
   3.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)กําหนดใหมีคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน และ
เผยแพรใหถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 
    2)ใหความรูเก่ียวกับการลงโทษทางวินัย เมื่อบุคลากรกระทําความผิดเพ่ือใหบุคลากร
ตระหนักในการไมรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชนใดๆ จากผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
   3.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

16.จัดทําคูมือการ
ปองกันผลประโยชนทับ
ซอนของเทศบาลตําบล
วังชัย 

1.มีคูมือการปองกันผลประโยชน
ทับซอนของเทศบาล 
 

- ธันวาคม 2560 สํานักปลัดเทศบาล/
กองคลัง/กองชาง/
กองการศึกษา/กอง
สาธารณสุขฯ 
 

17.จัดประชุม/อบรม/
สัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรูเก่ียวกับ “การ
ปองกันผลประโยชนทับ
ซอน”ภายในหนวยงาน 
(ใหความรูเก่ียวกับการ
ลงโทษทางวินัยเมื่อ
บุคลากรกระทําความผิด
ในการรับหรือเรียกรับ
เงิน สิ่งของ หรือ
ผลประโยชนอื่นใดจากผู
มีสวนไดสวนเสีย) 
 

1.มีรายงานการประชุม/อบรม/
สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู
เก่ียวกับ“การปองกัน
ผลประโยชนทับซอน” ภายใน
หนวยงาน 

- มีนาคม 2561 สํานักปลัดเทศบาล/
กองคลัง/กองชาง/
กองการศึกษา/กอง
สาธารณสุขฯ 
 

 
 
  3.2 นโยบายหลักเกีย่วกบัการปองกันไมใหบคุลากรใชตาํแหนงหนาทีใ่นการเอือ้ประโยชน ประกอบดวย 
   3.2.1 นโยบายหลัก 
    ใหความสําคัญและใชมาตรการเด็ดขาดเก่ียวกับการปองกันไมใหบุคลากรใชตําแหนง
หนาท่ีของตนอยางไมเปนธรรมเพ่ือเอื้อประโยชนแกตนเอง พวกพอง หรือผูอื่น โดยยึดหลักความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
 
   3.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)กําหนดใหมีการรณรงคเผยแพร หรือใหความรูเก่ียวกับโทษวินัยในการใชตําแหนง
หนาท่ีของตนอยางไมเปนธรรมเพ่ือเอื้อประโยชนแกตนเอง พวกพอง หรือผูอื่น 
    2)สอดสองและปองกันการปฏิบัติงานของบุคลากรไมใหมีพฤติกรรมท่ีเขาขายการใช
ตําแหนงในการเอื้อประโยชนแกตนเอง พวกพอง หรือผูอื่น 
 
   3.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

18.จัดประชุม/อบรม/
สัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรูเก่ียวกับ “การ
ปองกันผลประโยชนทับ
ซอน”ภายในหนวยงาน 
(ใหความรูเก่ียวกับการ
ลงโทษทางวินัยเมื่อ

1.มีรายงานการประชุม/อบรม/
สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู
เก่ียวกับ “การปองกัน
ผลประโยชนทับซอน” ภายใน
หนวยงาน 

- มีนาคม 2561 สํานักปลัดเทศบาล/
กองคลัง/กองชาง/
กองการศึกษา/กอง
สาธารณสุขฯ 
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บุคลากรกระทําความผิด
ในการรับหรือเรียกรับ
เงิน สิ่งของ หรือ
ผลประโยชนอื่นใดจากผู
มีสวนไดสวนเสีย) 
 
  3.3 นโยบายเกีย่วกับความปลอดจากการทจุรติเชงินโยบาย ประกอบดวย 
   3.3.1 นโยบายหลัก 
    ตระหนัก และใหความสําคัญการทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเปนการทุจริตท่ีเกิด
จากความสัมพันธเก้ือหนุนกันระหวางผูบริหารของหนวยงานกับผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเปนหนวยงานธุรกิจเอกชน/พวกพอง หรือมี
การแทรกแซงทางการเมืองรวมดวย เพ่ือเอื้อประโยชนในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหนวยงาน หรือแลกเปลี่ยนกับการ
กําหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผูบริหารหนวยงาน 
 
   3.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)กําหนดใหมีการรณรงคเผยแพร หรือใหความรูเก่ียวกับโทษวินัย เมื่อมีการทุจริตเชิง
นโยบาย 
    2)กําหนดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของผูบริหารระดับ
หนวยงานภายในเทศบาล 
 
 
 
   3.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

19.จัดประชุม/อบรม/
สัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรูเก่ียวกับ “การ
ปองกันผลประโยชนทับ
ซอน”ภายในหนวยงาน 
(ใหความรูเก่ียวกับการ
ลงโทษทางวินัยเมื่อ
บุคลากรกระทําความผิด
ในการรับหรือเรียกรับ
เงิน สิ่งของ หรือ
ผลประโยชนอื่นใดจากผู
มีสวนไดสวนเสีย) 

1.มีรายงานการประชุม/อบรม/
สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู
เก่ียวกับ “การปองกัน
ผลประโยชนทับซอน” ภายใน
หนวยงาน 

- มีนาคม 2561 สํานักปลัดเทศบาล/
กองคลัง/กองชาง/
กองการศึกษา/กอง
สาธารณสุขฯ 
 

 
  4.ดานวฒันธรรมคณุธรรมในองคกร วัฒนธรรมการทํางานของเทศบาลตําบลวังชัยเปนไปอยางมีคุณธรรม
และธรรมาภิบาล เร่ิมตนจากการรักษาความซื่อสัตยสุจริตในตนเองและมีคานิยมรวมในการตอตานทุจริต มีแนวทางการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  แนวปฏบิัต ิ
  1)ผูบริหารสูงสุดเปนผูนําในการแสดงเจตจํานงซื่อสัตยสุจริต และกําหนดใหมีการปฏิบัติงานดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตอยางเปนรูปธรรม 
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  2)แตงต้ังคณะทํางานตอตานการทุจริตเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใส ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบงาน 
กําหนดมาตรการ ออกระเบียบ เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการเกิดผลประโยชนทับซอนในการดําเนินงาน 
  4.1 นโยบายการปลูกฝงและการสรางใหเกิดวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน ประกอบดวย 
   4.1.1 นโยบายหลัก 
    การใหความสําคัญกับการถายทอดพฤติกรรมการทํางานท่ีดีใหกับบุคลากร มีคุณธรรม
และซื่อสัตยสุจริตใหแกกันอยูเสมอ ไมยอมรับ ไมทนตอพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงานทุกประเภท เกิดความอายและกลัว
ท่ีจะกระทําการทุจริต ไมเพิกเฉยและพรอมท่ีจะดําเนินการเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
   4.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)กําหนดใหมีการรณรงคหรือใหความรูเก่ียวกับการลงโทษวินัยเมื่อบุคลากรกระทําการ
ทุจริต 
    2)สรางแรงจูงใจเพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติงานอยางสุจริต ไมเพิกเฉย และพรอมท่ีจะ
ดําเนินการเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
 
 
   4.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

21.รณรงคหรือให
ความรูเก่ียวกับการ
ลงโทษวินัยเมื่อบุคลากร
กระทําการทุจริต 
 

1.มีกิจกรรมรณรงคหรือให
ความรูเก่ียวกับการลงโทษทาง
วินัยเมื่อบุคลากรกระทําการ
ทุจริต 

- ปงบประมาณ  
พ.ศ.2561 

งานนิติการและงาน
การเจาหนาท่ี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

22.จัดโครงการ/
กิจกรรม คัดเลือกและ
มอบประกาศเกียรติคุณ
การสงเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมบุคลากรท่ี
สังกัดเทศบาลตําบลวัง
ชัย 
 

2.มีพิธีมอบรางวัลพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจางท่ี
ประพฤติตนตามประมวล
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ดีเดน 

- ปงบประมาณ  
พ.ศ.2561 

สํานักปลัดเทศบาล 

   
 
  4.2 นโยบายเกี่ยวกบัการดาํเนนิการเพือ่ปองกนัผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน ประกอบดวย 
   4.2.1 นโยบายหลัก 
    ใหความสําคัญเก่ียวกับการดําเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน โดย
ใหบุคลากรในหนวยงานมีความเขาใจเก่ียวกับการกระทําท่ีเปนผลประโยชนทับซอนหรือสามารถแยกแยะประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวมได และใหบุคลากรถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
   4.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)กําหนดใหมีการจัดทําคูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของ
เทศบาลตําบลวังชัย 
    2.กําหนดใหมีการถายทอดความรูเก่ียวกับเร่ืองผลประโยชนทับซอน 
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   4.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

23.จัดทําคูมือเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานเพ่ือ
ปองกันผลประโยชนทับ
ซอนและใหความรู
เก่ียวกับคูมือการ
ปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอนกับ
บุคลากร รวมท้ังมีการ
ปรับปรุงขั้นตอน/แนว
ทางการปฏิบัติงานหรือ
ระเบียบท่ีเก่ียวกับการ
ปองกันผลประโยชนทับ
ซอน 

1.มีคูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน
ของเทศบาล 
 

- ธันวาคม 2560 สํานักปลัดเทศบาล/
กองคลัง/กองชาง/
กองการศึกษา/กอง
สาธารณสุขฯ 
 

24.จัดประชุม/อบรม/
สัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรูเร่ืองเก่ียวกับ 
“การปองกัน
ผลประโยชนทับซอน”
ภายในหนวยงาน  
 

1.มีรายงานการประชุม/อบรม/
สัมมนาแลกเปลี่ยนความรูเร่ือง
เก่ียวกับ “การปองกัน
ผลประโยชนทับซอน” ภายใน
หนวยงาน 

- มีนาคม 2561 สํานักปลัดเทศบาล/
กองคลัง/กองชาง/
กองการศึกษา/กอง
สาธารณสุขฯ 
 

 
  4.3 นโยบายการปองกนัและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน ประกอบดวย 
   4.3.1 นโยบายหลัก 
    ใหความสําคัญกับการปองกันการทุจริต โดยจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของหนวยงานและการนําแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหความสําคัญกับกระบวนการ
ตรวจสอบถวงดุลภายในเก่ียวกับการดําเนินงานท่ีมีความเสี่ยงหรือมีโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต 
   4.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)กําหนดใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบดําเนินการและ
ประเมินผลการดําเนินงาน รวมท้ังรายงานตามแผนปฏิบัติการปองกันทุจริตประพฤติมิชอบ 
    2)จัดต้ังกลุมบุคลากรหรือจัดต้ังชมรมเพ่ือการบริหารงานโปรงใส ชวยการปองกันและ
ตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
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   4.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

25.จัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบใหผูบริหารทราบ 

1.แผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

- ตุลาคม 2560-
กันยายน 2561 

งานการเจาหนาท่ี 
สํานักปลัดเทศบาล 

26.จัดต้ังกลุมบุคลากร
หรือจัดต้ังชมรมเพ่ือการ
บริหารงานโปรงใสให
ดําเนินการท่ีชวยการ
ปองกันและตรวจสอบ
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบทุกรูปแบบ 
 

1.มีคณะกรรมการเพ่ือติดตาม
การบริหารงานโปรงใส เพ่ือ
ดําเนินการท่ีชวยการปองกันและ
ตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
2.มีกิจกรรมการบริหารงานท่ี
โปรงใส 

- ตุลาคม 2560-
กันยายน 2561 

สํานักปลัดเทศบาล/
กองคลัง/กองชาง/
กองการศึกษา/กอง
สาธารณสุขฯ 
 

 
  5.ดานคณุธรรมการทาํงานในหนวยงาน มีระบบการปฏิบัติงานท่ีไดมาตรฐานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 
  แนวปฏบิัต ิ
  1)มีการกําหนดขั้นตอน คูมือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐาน
เพ่ือลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี และใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม เทาเทียม และเปนไปตามหลักธรร
มาภิบาล 
  2)มีระบบการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีและกํากับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัดโดยผูบังคับบัญชาทุกระดับ 
  3)ผูบริหารทุกระดับมีคุณธรรมในการบริหารงาน ท้ังดานการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และ
การมอบหมายงานอยางเปนธรรม 
  4)ผูบริหารทุกระดับเสริมสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้ออํานวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
 
  5.1 นโยบายเกีย่วกับการกาํหนดคูมอืหรอืมาตรฐานการปฏิบตังิานตามภารกจิหลกัทีช่ดัเจนและเปนไปตาม
ระเบยีบขัน้ตอน และมีระบบปองกนัและตรวจสอบเพือ่ปองกนัการละเวนการปฏบิัตหินาที ่ประกอบดวย 
 
   5.1.1 นโยบายหลัก 
    ใหความสําคัญและเขมงวดกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรฐาน/คูมือการ
ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกตองและความเสมอภาค ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอยางเครงครัด และเปนธรรม 
   5.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
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    1)ใหมีการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
    2)ใหมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักดวยความเปนธรรม 
    3)ใหบุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอนอยางเครงครัด เปนมาตรฐาน และยึด
หลักความถูกตอง 
 
   5.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

27.โครงการจัดทําคูมือ
พัฒนาสงเสริมการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและการ
บริหารจัดการ
ผลประโยชนทับซอน 
เพ่ือบริการประชาชน
และสถานประกอบการ 

1.ไดคูมือพัฒนาสงเสริมการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมและการบริหารจัดการ
ผลประโยชนทับซอน เพ่ือบริการ
ประชาชนและสถานประกอบการ
ในพ้ืนท่ี จํานวน 1 เร่ือง 

- ตุลาคม 2560-
กันยายน 2561 

สํานักปลัดเทศบาล/
กองคลัง/กองชาง/
กองการศึกษา/กอง
สาธารณสุขฯ 
 

 
  5.2 นโยบายคณุธรรมในการบรหิารงานบคุคล 
   5.2.1 นโยบายหลัก 
    ใหความสําคัญเก่ียวกับระบบคุณธรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลดวยหลักคุณธรรม ยึด
หลักการคํานึงถึงความรูความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และหลักความยุติธรรม 
   5.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)จัดทําแนวทางหรือวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมี
ความชัดเจน เชน การบรรจุ แตงต้ัง โยกยาย การพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน และการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในรูปแบบตางๆ 
    2)จัดใหมีการบริหารทรัพยากรบุคคลดวยระบบคุณธรรม ไมใชหลักอุปถัมภ และใชหลัก
ความมั่นคงการรับรองการเปนอาชีพ มีทางกาวหนา มีคาตอบแทน และสวัสดิการท่ีเหมาะสม ท่ีเปนเกียรติและศักด์ิศรี 
    3)สรางแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรใหปฏิบัติงานดวยความจงรักภักดี 
 
   5.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

28.โครงการพัฒนาแผน
บริหารและพัฒนา
บุคลากรเทศบาลตําบล
วังชัย 

1.รอยละของการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัดในแผนบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร 

- ตุลาคม 2560-
กันยายน 2561 

สํานักปลัดเทศบาล/
กองคลัง/กองชาง/
กองการศึกษา/กอง
สาธารณสุขฯ 
 

29.โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสาย
วิชาการและสายวิชาชีพ
เฉพาะ 
 

1.รอยละของบุคลากรท่ีไดรับ
การพัฒนา 

- ตุลาคม 2560-
กันยายน 2561 

สํานักปลัดเทศบาล/
กองคลัง/กองชาง/
กองการศึกษา/กอง
สาธารณสุขฯ 
 

30.โครงการปฏิบัติตาม
คูมือพัฒนาสงเสริมการ

1.รอยละของการนําคูมือไปใช
ประโยชน 80 % 

- ตุลาคม 2560-
กันยายน 2561 

สํานักปลัดเทศบาล/
กองคลัง/กองชาง/
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ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและการ
บริหารจัดการ
ผลประโยชนทับซอน 
เพ่ือบริการประชาชน
และสถานประกอบการ 
 

กองการศึกษา/กอง
สาธารณสุขฯ 
 

   
5.3 นโยบายคุณธรรมในการบรหิารงบประมาณ ประกอบดวย 

   5.3.1 นโยบายหลัก 
    ใหความสําคัญกับการบริหารงบประมาณและการใชจายเงินงบประมาณอยางเปนระบบ 
ตามหลักความโปรงใส หลักนิติธรรม ตรวจสอบไดและพิจารณาใชจายในสิ่งท่ีจําเปนตอการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาล
อยางมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล โดยยึดหลักความคุมคา 
   5.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
    บริหารงบประมาณโดยใชหลักธรรมาภิบาล และการใชจายเงินงบประมาณใหเปนไปดวย
ความจําเปน คุมคา โปรงใส และตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
 
 
 
 
 
   5.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

31.โครงการติดตามการ
ใชจายงบประมาณ 

1.รอยละ 75 ของการ
ดําเนินการตามแผนการใชจาย
งบประมาณ 

- ตุลาคม 2560-
กันยายน 2561 

งานแผนและ
งบประมาณ สํานัก
ปลัดเทศบาล 
 

 2.รอยละโครงการท่ีผลการ
ดําเนินงานมีความคุมคา 

- ตุลาคม 2560-
กันยายน 2561 

งานแผนและ
งบประมาณ สํานัก
ปลัดเทศบาล 
 

 
  5.4 นโยบายในการมอบหมายทีม่คีวามเปนธรรม เทาเทียม และไมเลอืกปฏิบตัิ ประกอบดวย 
   5.4.1 นโยบายหลัก 
    ใหความสําคัญเก่ียวกับการมอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชา โดยการกระจายงานใน
หนาท่ีความรับผิดชอบ และอํานาจการตัดสินใจภายในขอบเขตท่ีกําหนด โดยไมเลือกปฏิบัติ เปนธรรมแกผูรับมอบหมายงานทุก
คนอยางเทาเทียมกัน มีการสื่อสารและเอาใจใสติดตามในการมอบหมายงานท่ีไดมอบหมายไปตลอดจนรับผิดชอบในผลของงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย 
   5.4.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)กระจายอํานาจหนาท่ีและมอบหมายงานในหนาท่ีรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงขอบเขต
อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายโดยไมเลือกปฏิบัติ 
    2)ติดตามตรวจสอบและรับผิดชอบผลของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
   5.4.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

32.โครงการพัฒนา
กรอบภาระงานบุคลากร
เทศบาลตําบลวังชัย 

1.กรอบภาระงานของบุคลากร
สายวิชาการและสายปฏิบัติ 

- ตุลาคม 2560-
กันยายน 2561 

งานการเจาหนาท่ี 
สํานักปลัดเทศบาล 
 

 
 
  5.5 นโยบายทีใ่หความสาํคัญกับสภาพแวดลอมทีเ่อือ้อาํนวยและสงเสรมิการปฏิบตังิาน ประกอบดวย 
   5.5.1 นโยบายหลัก 
    ใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมการทํางานของผูปฏิบัติงาน สงเสริมสนับสนุนในการ
สรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน 
   5.5.2 มาตรการ/แนวทาง 
    การจัดสภาพแวดลอมการทํางานตามความตองการของบุคลากรของเทศบาลท่ี
เหมาะสม จําเปน ท่ีเอื้ออํานวยและสงเสริมการปฏิบัติงาน 
   5.5.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

33.โครงการปรับภูมิ
ทัศนสภาพแวดลอม 
 

1.ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอมสูเทศบาลนาอยู 
 

- ตุลาคม 2560-
กันยายน 2561 

สํานักปลดัเทศบาล/
กองคลัง/กองชาง/
กองการศึกษา/กอง
สาธารณสุขฯ 
 

34.ปรับปรุง
สวนสาธารณะสระหนอง
กุง 

1.สามารถเพ่ิมพ้ืนท่ี
สวนสาธารณะ,จัดกิจกรรมให
เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

- ตุลาคม 2560-
กันยายน 2561 

สํานักปลัดเทศบาล/
กองคลัง/กองชาง/
กองการศึกษา/กอง
สาธารณสุขฯ 
 

35.จัดหาครุภัณฑ
การศึกษา 

1.รอยละของรายการครุภัณฑท่ี
ไดรับเปนไปตามแผนการจัดหา
พัสดุ 

- ไตรมาสท่ี 1,2 งานพัสดุ 

36.จัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

1.รอยละของรายการครุภัณฑท่ี
ไดรับเปนไปตามแผนการจัดหา
พัสดุ 

- ไตรมาสท่ี 1,2 งานพัสดุ 

37.จัดหาครุภัณฑ
สํานักงาน 

1.รอยละของรายการครุภัณฑท่ี
ไดรับเปนไปตามแผนการจัดหา
พัสดุ 

- ไตรมาสท่ี 1,2 งานพัสดุ 

38.จัดจางการปรับปรุง
ถนนหนทางรางระบาย
น้ําภายในเขตเทศบาล 

1.รอยละของการจัดจางการ
ปรับปรุงถนนหนทางรางระบาย
น้ําภายในเขตเทศบาลตาม
แผนการจัดหาพัสดุ 

- ไตรมาสท่ี 1,2 งานพัสดุ/กองชาง 

39.โครงการตรวจ
สุขภาพประจําป 

1.จํานวนขาราชการ และ
บุคลากรไดรับการตรวจสุขภาพ 

- มกราคม –มิถุนายน 
2561 

กองสาธารณสุขฯ 
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                    6.ดานการสือ่สารภายในหนวยงาน เผยแพรบทบาทหนาท่ีและการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลวังชัย ผาน
ชองทางตางๆ อยางชัดเจน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณเปนปจจุบัน 
  แนวปฏบิัต ิ
  1)ใหความสําคัญในการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลวังชัยอยางเปดกวาง ท่ัวถึง บน
พ้ืนฐานแหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ควบคูไปกับการเปดโอกาสการมีสวนรวมของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย และประชาชน 
  6.1 นโยบายหลัก 
   ใหความสําคัญของรูปแบบ วิธีการ การสื่อสารเพ่ือถายทอดเก่ียวกับนโยบายท้ัง 5 ดาน ให
บุคลากรทุกคนทุกประเภททุกระดับในเทศบาล รับทราบเพ่ือใหเกิดผลตอความตระหนักและใหความสําคัญถึงการปฏิบัติงานท่ีมี
คุณธรรมและความโปรงใส 
  6.2 มาตรการ/แนวทาง 
   ถายทอดนโยบาย/มาตรการการบริหารงานดวยการซื่อสัตยสุจริตในหนวยงาน ใหบุคลากรทุกคน
ทุกประเภททุกระดับรับรู เขาใจ และนําไปปฏิบัติอยางมีคุณธรรมและความโปรงใส และประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับทราบ 
  6.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

40.โครงการ
ประชาสัมพันธนโยบาย/
มาตรการการบริหารงาน
ดวยการซื่อสัตยสุจริต 
 

1.จํานวนสื่อประชาสัมพันธ
นโยบาย/มาตรการการ
บริหารงานดวยความซื่อสัตย
สุจริต 
 

- ตุลาคม 2560-
กันยายน 2561 

สํานักปลัดเทศบาล/กอง
คลัง/กองชาง/กอง
การศึกษา/กองสาธารณสุข
ฯ 
 

 
  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ ณ  วันท่ี  28  มีนาคม  พ.ศ. 2561 
 
                                                                   

 
 

  (นายกิตติ  คําแกนคูณ) 
  นายกเทศมนตรีตําบลวังชัย 


