
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลตลาด  
เรื่อง   การก าหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม 

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

 เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรเทศบาลต าบลตลาด ให้เคารพศักด์ิศรีคุณค่าความ
เป็นมนุษย์ส่งเสริมคนดี มีจิตบริการ และด าเนินชีวิตพอเพียงโดยมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพื้นฐานภายใต้องค์กร               
ธรรมาภิบาล  เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย จึงขอประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 
 

๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีดีงามและ ใช้หลักธรรมในการด าเนินชีวิต 
๒. สร้างทัศนคติท่ีดีงามในการสืบทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามขององค์กร 
๓. ส่งเสริมการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาน าทางชีวิตมีความขยันประหยัดและซื่อสัตย์ 
๔. การบริหารองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลากรได้รับความเป็นธรรมและเสมอภาค 
๕. สร้างความสามัคคี พัฒนาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเครือข่ายทุกภาคส่วน 
 

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายทางด้านจริยธรรมในระบบ
ราชการ  และมีบทบาทส าคัญในการปฏิบัติหน้าท่ีตามนโยบายของรัฐ และให้บริการแก่ประชาชน 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 
 

 
 

 (นายดวน   ฤทธิ์จอหอ) 
นายกเทศบาลต าบลตลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลตลาด  
เรื่อง   เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

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

เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรเทศบาลต าบลตลาด ให้
บุคลากรทุกระดับของเทศบาลต าบลตลาด ต้องปฏิบัติตามแนวทางท่ีได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 

 ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมท้ังกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับของเทศบาลต าบลตลาด  โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปช่ัน ในทุก
รูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปช่ัน การให้หรือรับสินบน แก่ผู้ท่ีมีส่วน
ได้เสียท่ีเกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลตลาด ในเรื่องท่ีตนมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ท้ังทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าท่ีเข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปช่ันท่ีเกี่ยวข้องกับเทศบาล
ต าบลตลาด และ โดยถือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบได้ทราบ และให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 

 ในการด าเนินการใดๆ ท่ีอาจมีความเส่ียงต่อการเกิดทุจริตและคอร์รัปช่ัน บุคลากรทุกระดับ จะต้องปฏิบัติ
โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวงั  

o การให้ หรือรับของขวัญ ของก านัล การเล้ียงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตาม
แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีก าหนดไว้ในคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและ จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบาย
การป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน 

o การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องกระท าในนามเทศบาลต าบลตลาด แก่องค์กรใดๆ ท่ีมี
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม  โดยต้องเป็นองค์กรท่ีเช่ือถือได้ มีใบรับรอง  และต้อง
ด าเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของเทศบาลต าบลตลาด   
ท่ีก าหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ  เพื่อให้มั่นใจว่าเงิน
บริจาคไม่ได้ถูกน าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน 

o การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน  แก่กิจกรรมหรือโครงการใด ต้องมีการ
ระบุช่ือเทศบาลต าบลตลาด  โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจ 
ภาพลักษณ์ท่ีดีของเทศบาลต าบล และต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบ
ของเทศบาลต าบล ท่ีก าหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย 
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o ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดต่องานกับ
ภาครัฐหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินของ 
เทศบาลต าบล ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

o เทศบาลต าบล  มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการ
เมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักท่ีจะไม่ด าเนินการ หรือด าเนินกิจกรรมใดๆ  รวมถึงการน า
ทรัพยากรใดๆ ของเทศบาล ไปใช้เพื่อด าเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะท าให้ เทศบาล
ต าบล สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้
ความช่วยเหลือทางการเมือง 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 

 เทศบาลต าบลตลาด  จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความส าคัญและมีจิตส านึก
ในการ ต่อต้านทุจริต คอร์รัปช่ัน รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
คอร์รัปช่ัน การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ  

 แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล 
ต้ังแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าท่ี
ส่ือสารท าความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อน าไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติ นี้ 

 เทศบาลต าบลตลาด  จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดท่ีแจ้งเบาะแส
หรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอร์รัปช่ัน ท่ีเกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลตลาด  รวมถึงพนักงานท่ี
ปฏิเสธ ต่อการกระท า โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงาน
การทุจริตคอร์รัปช่ัน ตามท่ีก าหนดไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) 

 ผู้ท่ีกระท าการทุจริต คอร์รัปช่ัน ถือเป็นการกระท าผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล ส าหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยท่ีก าหนดไว้ รวมถึง
อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมายด้วย 

 เทศบาลต าบลตลาด  จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย และสภาพการด าเนินธุรกิจ 
 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 
 

 
 (นายดวน   ฤทธิ์จอหอ) 
นายกเทศบาลต าบลตลาด 



 
 
 

 
 
 
 

ข้อบังคบัว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลต าบลตลาด    
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

 

*************************** 
โดยท่ีข้าราชการของเทศบาลต าบลตลาด  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบส าคัญในการพัฒนาประเทศรวมท้ัง

การให้บริการแก่ประชาชนซึ่งจ าเป็นต้องท างานร่วมกันหลายฝ่ายฉะนั้นเพื่อให้ข้าราชการพลเรือนมีความประพฤติ
ส านึกในหน้าท่ีสามารถประสานงานกับทุกฝ่ายตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ยิ่งขึ้นจึงสมควรให้มีข้อบังคับ เทศบาลต าบลตลาด  ว่าด้วยจรรยาบรรณของขาราชการไว้เป็นประมวลความ
ประพฤติเพื่อรักษาไว้ซึ่งศักด์ิศรีและส่งเสริมช่ือเสียงเกียรติคุณเกียรติฐานะของข้าราชการเทศบาลต าบลตลาด จะ
ยังผลให้ผู้ประพฤติเป็นท่ีเล่ือมใสศรัทธาและยกย่องของบุคคลโดยท่ัวไป  จึงออกข้อบงัคับว่าด้วยจรรยาบรรณของขา
ราชการเทศบาลต าบลตลาด  ไว้โดยต่อไปนี้ 
 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 
 

๑. ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ละเว้นจากอบายมุข ความช่ัวทั้งปวง 
๒. มีความอดทนขยันหมั่นเพียรท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วย ความเสียสละทุ่มเท

สติปัญญา ความรู้ ความคิด ให้บรรลุผลส าเร็จตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
๓. ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตรงต่อเวลารวมทั้งส ารวจแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองเพื่อพัฒนาการทางาน 

ให้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๔. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้กับตนเอง และ /หรือ

พวกพ้องหมู่คณะ จากหน่วยงานหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
๕. ต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ในวิทยาการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการท างาน มีความคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์               

มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
๖. ยึดมั่นรักษาในเกียรติภูมิของเทศบาลต าบลตลาด  ไม่ประพฤติปฏิบัติในทางท่ีเทศบาลต าบลตลาด เส่ือม

เสียช่ือเสียง 
           ๗. รักษา เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานในหน่วยงานและหมู่คณะ พร้อมกับให้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 

๘. หลีกเล่ียงการน าข้อมูลหรือเรื่องราวของเจ้าหน้าท่ีท้ังในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเรื่องส่วนตัว และ/
หรือเรื่องความเป็นไป เทศบาลต าบลตลาด ออกไปเปิดเผยหรือวิจารณ์ในลักษณะท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่
เจ้าหน้าท่ีและ ภาพลักษณ์โดยรวมของเทศบาลต าบลตลาด  

๙. ดูแลทรัพย์สินและการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่าและด้วยความระมัดระวัง 
ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือ ส้ินเปลือง 
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จรรยาบรรณต่อผูบ้งัคบับญัชา ผู้ใตบ้ังคบับญัชา  ผู้ร่วมงาน 
 

๑๐. ร่วมมือในการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย ตลอดจนร่วมกันคิดศึกษากับเพื่อนร่วมงาน เพื่อวิเคราะห ์
หาแนวทางในการแก้ไข และพัฒนาปรับปรุงงานให้มีคุณภาพมากขึ้น 

๑๑. ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเมตตาและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มี 
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน โดยสนับสนุนให้ได้รับการอบรมและเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์อยู่เสมอ 

๑๒. รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีและพิจารณาน าไปใช้ใน 
ทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อราชการ 

๑๓. รับฟังค าแนะน าและยอมรับในการส่ังการของผู้บังคับบัญชาในส่ิงท่ีถูกท่ีควร หลีกเล่ียงการปฏิบัติงาน 
ท่ีข้ามข้ันตอนการบังคับบัญชา 

๑๔. ปรับตนให้สามารถท างานร่วมกับบุคคลอื่นด้วยความสุภาพ มีน้ าใจและมีมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบัง 
ข้อมูลท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานของ ผู้ร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

 

จรรยาบรรณต่อหน่วยงานอ่ืน ประชาชนและสังคม 
 

๑๕. ปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ด้วยความ
เสมอภาค โปร่งใส่และเป็นธรรม 

๑๖. รักษาไว้ซึ่งความเป็นอิสระเท่ียงธรรมและความเท่ียงตรงในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากอคติและไม่ตก 
อยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆ 

๑๘. ไม่แสดงอาการใช้อ านาจหรือดูถูกหน่วยงานอื่น ในลักษณะเทศบาลต าบลตลาด  มีอ านาจเหนือกว่าให้
เกียรติข้าราชการหน่วยงานอื่น โดยใช้ถ้อยค าท่ีสุภาพเรียบร้อย ช้ีแจง อธิบายให้ข้าราชการหน่วยงานอื่นซึ่งต้อง
ประสานงานด้วยให้เข้าใจเหตุผล 

๑๙. ไม่ใช้อ านาจหน้าท่ีของตนในการหาประโยชน์จากข้าราชการของหน่วยงานอื่นในลักษณะของการ
ต้อนรับหรือการให้บริการจนเกินขอบเขต 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

 
(นายดวน   ฤทธิ์จอหอ) 

นายกเทศบาลต าบลตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลตลาด 
               เรื่อง  ก าหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลต าบลตลาด 

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

  เทศบาลต าบลตลาด  มีหน้าท่ีในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ  
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลตลาด   มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล  ตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการท่ีดี   พ.ศ. 2546 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 -2564) และนโยบายของ
รัฐบาล ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการป้องกันการปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักด์ิศรีความเป็น
ข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับ และตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในระบบราชการ นั้น 

  เทศบาลต าบลตลาด จึงได้ก าหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐาน 
และแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ ดังนี้ 

  1. ด้านความโปร่งใส 

   1.1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ
ของหน่วยงานตามภารกิจต่างๆ ของหน่วยงาน 

   1.2 ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องด าเนินการละส่งเสริมให้เกิดความ
โปร่งใส ในทุกขั้นตอนตามท่ีกฎหมายก าหนด 

   1.3 ให้เปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานอย่างชัดเจนถูกต้อง และครบถ้วนรวมถึงการให้
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลต่างๆของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว 

   1.4 เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อ
หน้าท่ีจะต้องมีการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

  2. ด้านความพร้อมรับผิด 

   2.1 ในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าท่ีต้องมีความถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด กล้าหาญท่ีจะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตน 

   2.2 ต้องปฏิบัติงานตามหน้าท่ีอย่างเต็มใจและมีประสิทธิภาพและสร้างความเช่ือมั่นแก่
สังคมว่าจะขับเคล่ือนหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

  3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

   3.1 ไม่มีการเรียกรับเงิน ส่ิงของ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากการ
ร้องเรียนหรือช้ีข้อมูลว่ากระท าความผิดจะต้องย้ายออกจากพื้นท่ีก่อน 

   3.2 ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องของตนเอง  
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   4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

   4.1 ให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานมีความเข้าใจกับการกระท าท่ีเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ
สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

   4.2 สร้างวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมใน
การร่วมต่อต้านการทุจริตได้ ให้รางวัลกับผู้ตรวจสอบพบหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต 

   4.3 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน
หน่วยงาน 

   4.4 มีระบบติดตาม ตรวจสอบ และลงโทษผู้กระท าการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

  5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 

   5.1 ให้จัดท าคู่มือหรือมาจรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีชัดเจนและเป็นไปตาม
ระเบียบ ขั้นตอน และมีระบบการป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี 

   5.2 ในการบริหารงานบุคคล จะต้องมีการสอนงานแลกเปล่ียนความรู้และมอบหมายงาน
ท่ีมีความเป็นธรรม เท่าเทียม มีการเสนอแนวความคิดท่ีแตกต่างและไม่เลือกปฏิบัติ 

   5.3 ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยและส่งเสริมในการปฏิบัติงาน 

  6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 

   หน่วยงานต้องจัดท าข้อมูล วิธีการ ส่ือสาร เพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายท้ัง 5 ด้านให้
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานรับทราบเพื่อให้เกิดความตระหนักและให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติท่ีมีคุณธรรมและโปร่งใส 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.256๒  
 

 
 

(นายดวน   ฤทธิ์จอหอ) 
นายกเทศบาลต าบลตลาด 

 
 

  
 

 

 

 


