
 
 
 

ประกาศเจตจํานง ตอตานการทจุริตในการบรหิารงาน 
ขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา 

 

เร่ือง การแสดงเจตจํานงสจุริต ดานคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงานของผูบริหาร 
 

ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2559 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน เขารวมรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
กําหนดใหผูบริหารของหนวยงาน กําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา
หนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนิน 
งานของหนวยงานภาครัฐ 
 

องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา จึงขอประกาศเจตจํานงทางการเมือง ในการตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร ท่ีจะบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม มีความโปรงใสปราศจากการทุจริตเพื่อ
เสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา อันจะ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชน จึงขอใหคําม่ันท่ีจะนําพาคณะผูบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําทุกคน ใหปฏิบัติราชการดวย
ความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม ควบคูกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และรวมมือกับทุกภาคสวน ในการ
ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีทุกระดับ รวมท้ังตอบสนองและอํานวยความ
สะดวกแกประชาชน และขอกําหนดแนวทางใหองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา ถือปฏิบัติและดําเนินการ 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

ขอที่ 1 เจตจํานงในการบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต ท้ังตอเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน และ
สาธารณชนภายนอก 
 

เพ่ือเปนการแสดงความต้ังใจ หรือคําม่ันท่ีจะนําพาหนวยงานปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต มี
คุณธรรม มีความโปรงใส ปราศจากการทุจริต และพรอมที่จะไดรับการตรวจสอบการปฏบิัติงานตามเจตจํานง 
ขอ 2 นโยบายในการพัฒนาองคกรใหมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานในฐานะเปนหนวยงาน
ภาครัฐ 
 

กาํหนดนโยบายในการพัฒนาองคกร ใหมคีุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ในฐานะเปน 
หนวยงานภาครัฐ โดยมุงม่ันพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรม และความโปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 6 ดาน ดังนี้ 



 
1. ดานความโปรงใส ขาพเจาจะบริหารงานดวยความถูกตอง ยุติธรรม ตรวจสอบได โดยประชาชน 

สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารขององคกร พรอมเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งจากภายในและภายนอก
หนวยงาน  สามารถเขาถึงขอมูลดวยวิธีตางๆ ไดหลากหลายชองทาง การดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหเกิดความ
โปรงใสในทุกขั้นตอน และเปดโอกาสใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เขามามีสวนรวมใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
 
แนวปฏิบัติ 
1. ดําเนินการเปดเผยขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางตอสาธารณชน 
2. ดําเนินการตรวจสอบผลประโยชนทับซอนที่เก่ียวของกับการจัดซื้อจัดจาง เพ่ือปองกันมิใหราชการเสีย
ประโยชน 
3. ดําเนินการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานของ อบต.อยางชัดเจน ถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน
อยูเสมอ 
4. เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ อบต. 
5. เปดโอกาสใหประชาชน ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย แสดงความคิดเห็น และติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินงานของ อบต. 
6. มีระบบการจัดการเร่ืองรองเรียน และประชาสัมพันธแนวทางการรับเร่ืองรองเรียนใหประชาชนรับทราบ
อยางชัดเจน  รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุงการดาํเนินงาน 
 
นโยบายดําเนนิการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ประกอบดวย 
1. นโยบายหลัก มุงเนน และใหความสําคัญเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางที่ตองดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด
อยางเครงครัด ดวยความโปรงใส มิใหเกิดโอกาสในการเกิดการทุจริตในกระบวน การจัดซื้อจัดจางได 
2. มาตรการ/แนวทาง 
2.1 กํากับใหหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางดําเนินการเปดเผยขอมูลอยางเปนระบบเก่ียวกับการ
จัดซือ้จัดจางผานเว็บไซตของหนวยงานและเว็บไซตอ่ืนๆ รวมถึงชองทางอ่ืนๆ ท่ีหลากหลาย 
2.2 กํากับใหหนวยงานที่เก่ียวของจัดทําขอมูลสรุปเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางเปนประจําทุกเดือน และเผยแพร
ตอท่ีสาธารณะทั้งทางเว็บไซตและชองทางอ่ืนที่หลากหลาย 
2.3 กําหนดมาตรการตรวจสอบความสัมพันธระหวางเจาหนาที่ท่ีเก่ียวของกับการจัดซื้อจัดจางและผูเสนองาน 
โดยกําหนดเปนข้ันตอนหนึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง เพ่ือปองกันผล ประโยชนทับซอน 
2.4 กํากับใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดใหมีการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง รวมถึงการรายงานผลการ
วิเคราะห เพ่ือนํามาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจางเปนประจําอยางตอเนื่อง 
 
 
 
 



นโยบายการใหเปดเผย และเขาถึงขอมูลของหนวยงาน ประกอบดวย 
1. นโยบายหลัก สงเสริมใหมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบทบาทภารกิจ และขอมูลการดําเนินงานตามอํานาจ
หนาที่ที่กฎหมายกําหนด เพื่อเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูลของหนวยงานไดหลากหลาย
ชองทาง โดยยึดหลักความถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน ตรงไปตรงมาและตรวจสอบได ภายใตบทบัญญัติของ
กฎหมาย 
2. มาตรการ/แนวทาง 
2.1 กําหนดใหหนวยงานประชาสัมพันธ จัดทําสื่อเอกสารเผยแพรขอมูลของหนวยงานในชองทางที่หลากหลาย 
2.2 พัฒนาบุคลากรของ อบต. ประชาสัมพันธ ใหมีความรอบรูขอมูลตางๆ ในภาพรวมของ อบต. เพ่ือ
ใหบริการขอมูลตลอดเวลาทําการ และนอกเวลาทําการ 
2.3 พัฒนาเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือทําการเผยแพรขอมูลที่เก่ียวของ 
2.4 กําหนดใหทุกหนวยงานยอยใน อบต. จัดทําผลการดําเนินงาน พันธกิจ เพ่ือเผยแพรผลการดําเนินงานของ 
อบต.อยางตอเน่ือง 
 
นโยบายสงเสริมบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ประกอบดวย 
1. นโยบายหลัก ใหความสําคัญและเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ตั้งแต
รวมแสดงความคิดเห็น รวมวางแผน/จัดทําแผนงาน รวมดําเนินการรวมถึงรวมตรวจสอบ การดําเนินงานของ 
อบต. 
2. มาตรการ/แนวทาง 
2.1 จัดใหมีคณะกรรมการพัฒนา อบต. ตามพันธกิจโดยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
2.2 สงเสริมใหทุกหนวยงานภายใน อบต. ดําเนินโครงการภายใตการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
นโยบายการจัดการเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การใหบริการของหนวยงาน ประกอบดวย 
1. นโยบายหลัก สงเสริมและพัฒนาระบบการจัดการรับเร่ืองรองเรียนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งเร่ืองรองเรียน
เก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาที่ รวมถึงเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับการดําเนินงานของอบต.วังทรายคํา 
เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามารวมติดตามตรวจสอบ โดยสามารถเขาถึงระบบการรองเรียนไดอยางรวดเร็ว 
2. มาตรการ/แนวทาง 
2.1 จัดใหมีหนวยงานกลางรับเร่ืองรองเรียน 
2.2 จัดใหมีคูมือที่แสดงชองทาง ขั้นตอนการรองเรียน และกระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียน 
2.3 กํากับใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามกระบวนการเร่ืองรองเรียนอยางเครงครัด และรายงานผล
การจัดการเร่ืองรองเรียนใหผูรองเรียนทราบตามกําหนดเวลาที่เหมาะสม 
2.4 กํากับใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินการเร่ืองรองเรียน พรอมระบุปญหา
อุปสรรค เสนอตอผูบริหารเพื่อหาแนวทางแกไข 
๓. ดานความพรอมรับผิด มีเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานและพรอมท่ีจะรับผิดในการทํางาน และการ
บริหารงานเม่ือเกิดความผิดพลาด เพ่ือสรางความเช่ือม่ันแกสังคมวาการขับเคล่ือนหนวยงาน ใหเปนไปอยางมี
คุณธรรมและธรรมาภิบาล 



แนวปฏิบัติ 
1. ผูบริหารและบุคลากรทุกระดับพรอมรับผิดชอบตอผลงานของ อบต.วังทรายคํา ที่สงผลกระทบและเกิด
ความเสียหายตอสังคมโดยรวม 
2. บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ เต็มความสามารถโดยมุงผลสําเร็จของงานและ พรอมรับฟงการ
วิพากษ/ติชมจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และนาํมาปรับปรุงพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น 
3. อบต.วังทรายคําพรอมรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด และมีมาตรการดําเนินการตอบุคลากรท่ีขาด
ความรับผิดชอบ ซึ่งสงผลใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ 
 

2.1 ความพรอมรับผิดในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกขั้นตอนตองมีความถูกตองตาม
กฎหมาย ระเบียบอยางครบถวน เครงครัด ประกอบดวย 
 
2.1.1 นโยบายหลัก สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับทั้งผูบริหาร และเจาหนาที่ใหความสําคัญกับการ
ปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ดวยความมุงม่ัน อยางเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่โดย
ยึดหลักความถูกตอง เปนธรรม เทาเทียม โดยสนับสนุนสงเสริมใหผูบริหารทุกระดับยึดหลักการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลโดยเครงครัดและตอเนื่อง และกํากับใหบุคลากรทุกฝายปฏิบัติหนาที่ตามกรอบจรรยาบรรณ
ของขาราชการ อบต.วังทรายคํา 
 
2.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
1. สนับสนุนใหเจาหนาที่จัดใหทําคูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบในชองทาง
ที่หลากหลาย 
2. จัดใหมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใชในการดําเนนิการเพื่อใหผูรับบริการ
หรือใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 
3. สรางขวัญและแรงจูงใจโดยการประกาศยกยองใหแกบุคลากรท่ีมีจรรยาบรรณดีเดนประจําป 
4. กําหนดใหมีการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของผูบริหารระดับหนวยงานภายใน อบต. 
5. ดําเนินการตามระเบียบวินัยบุคลากรของ อบต.อยางเครงครัด 
 
2.2 นโยบายการแสดงเจตจํานงของผูบริหารในการบริหารงานอยางซ่ือสัตยสุจริต และมีธรรมาภิบาล 
ประกอบดวย 
 
2.2.1 นโยบายหลัก สงเสริมใหผูบริหารทุกระดับมีความมุงม่ันตั้งใจ ท่ีจะนําหนวยงานใหดําเนินงานตาม
ภารกิจดวยความโปรงใส ปราศจากการทุจริต บริหารราชการโดยยึดหลักซื่อสัตย สุจริต และพรอมรับผิดชอบ
หากเกิดความไมเปนธรรมหรือการทุจริตข้ึนใน อบต. 
 
2.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
1. จัดใหมีการแสดงเจตจํานงวาจะบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตตอเจาหนาท่ีในหนวยงานและตอ
สาธารณชน 



2. กําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรม และความ
โปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในแตละ
ดาน คือ ดานความโปรงใส  ดานความพรอมรับผิด ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดาน
วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน และดานการส่ือสารภายในหนวยงาน 
 
3. ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีเจตจํานงสุจริตที่จะสงเสริมใหมีการปฏิบัติงานโดยยึด
หลักคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตตอหนาที่ โดยไมใช
ตําแหนงและหนาที่ ในการเอ้ือประโยชนหรือรับสินบนแตอยางใด 
แนวปฏิบัติ 
1. ผูบังคับบัญชาและบุคลากรทุกคนรักษาจรรยาบรรณขาราชการ อบต.และวินัยของตนเอง เสริมสรางพัฒนา
ใหผูอยูใตบังคับบัญชารักษาจรรยาบรรณขาราชการและมีวินัย รวมทั้งปองกันไมใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทํา
ผิดวินัย 
2. อบต.วังทรายคํา ดําเนินการทางวินัยแกผูกระทําผิดวินัยอยางเครงครัด 
 
3.1 นโยบายในการปองกันไมใหบุคลากรมีการรับหรือเรียกรับเงิน ส่ิงของ หรือผลประโยชนใดๆ จากผูมี
สวนไดสวนเสีย ประกอบดวย 
 

3.1.1 นโยบายหลัก ใหความสําคัญในการปองกันไมใหบุคลากรรับหรือเรียกรับเงิน ส่ิงของหรือผลประโยชน
ใดๆ จากผูมีสวนไดสวนเสียตามหลักนิติธรรม โดยยึดหลักความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เขมงวดกับ 
การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งใชมาตรการเด็ดขาดเพื่อปองกันไมใหบุคลากรเรียกรับเงิน ส่ิงของ 
หรือผลประโยชนอ่ืนใดจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
3.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
1. กําหนดใหมีคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน และเผยแพรใหถือปฏิบัติโดย
ทั่วกัน 
2. ใหความรูเก่ียวกับการลงโทษทางวินัย เม่ือบุคลากรกระทําความผิดเพื่อใหบุคลากรตระหนักในการไมรับ
หรือเรียกรับเงิน ส่ิงของ หรือผลประโยชนใดๆ จากผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
3.2 นโยบายหลักเกี่ยวกับการปองกันไมใหบุคลากรใชตําแหนงหนาที่ในการเอื้อประโยชน  ประกอบดวย 
3.2.1 นโยบายหลัก ใหความสําคัญและใชมาตรการเด็ดขาดเกี่ยวกับการปองกันไมใหบุคลากรใชตําแหนง
หนาที่ของตนอยางไมเปนธรรมเพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเอง พวกพอง หรือผูอ่ืน โดยยึดหลักความซื่อสัตยสุจริต
ในการปฏิบัติหนาที ่
 
 
 
 



3.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
1. กําหนดใหมีการรณรงคเผยแพรหรือใหความรูเก่ียวกับโทษวินัยในการใชตําแหนงหนาที่ของตนอยางไมเปน
ธรรมเพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเอง พวกพอง หรือผูอ่ืน 
2. สอดสองและปองกันการปฏิบัติงานของบุคลากรไมใหมีพฤติกรรมที่เขาขายการใชตําแหนงในการเอ้ือ
ประโยชนแกตนเองพวกพอง หรือผูอ่ืน 
 
3.3 นโยบายเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย ประกอบดวย 
3.3.1 นโยบายหลัก ตระหนักและใหความสําคัญการทุจริตเชิงนโยบายซึ่งมีลักษณะเปนการทุจริตที่เกิดจาก
ความสัมพันธเก้ือหนุนกันระหวางผูบริหารของหนวยงานกับผูมีสวนไดสวนเสียที่เปนหนวยงานธุรกิจเอกชน/
พวกพอง หรือมีการแทรกแซงทางการเมืองรวมดวย เพื่อเอ้ือประโยชนในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของ
หนวยงาน หรือแลกเปล่ียนกับการกําหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผูบริหารหนวยงาน 
 
3.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
1. กําหนดใหมีการรณรงคเผยแพร หรือใหความรูเก่ียวกับโทษวินัย เม่ือมีการทุจริตเชิงนโยบาย 
2. กําหนดใหมีการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของผูบริหารระดับหนวยงานภายใน อบต. 
 
4. ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร จะบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนอง
ความตองการของประชาชนดานการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาคโปรงใสและเปนธรรม ไมทนตอการ
ทุจริตทั้งปวงและมีความละอายและเกรงกลัวที่จะกระทําทุจริตรวมทั้งการดําเนินการ เพื่อปองกันผลประโยชน
ทับซอน 
แนวปฏิบัติ 
1. ผูบริหารสูงสุดเปนผูนําในการแสดงเจตจํานงซื่อสัตยสุจริต และกําหนดใหมีการปฏิบัติงานดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตอยางเปนรูปธรรม 
2. แตงตั้งคณะทํางานตอตานการทุจริตเพื่อการบริหารงานท่ีโปรงใส ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบงาน 
กําหนดมาตรการออกระเบียบ เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการเกิดผลประโยชนทับซอน
ในการดําเนินงาน 
 
4.1 นโยบายการปลูกฝงและการสรางใหเกิดวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน ประกอบดวย 
4.1.1 นโยบายหลัก การใหความสําคัญกับการถายทอดพฤติกรรมการทํางานที่ดีใหกับบุคลากร มีคุณธรรม
และซื่อสัตยสุจริตใหแกกันอยูเสมอ ไมยอมรับ ไมทนตอพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงานทุกประเภท เกิด 
ความอายและกลัวที่จะกระทาํการทุจริต ไมเพิกเฉยและพรอมที่จะดําเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต 
 
4.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
1. กําหนดใหมีการรณรงคหรือใหความรูเกี่ยวกับการลงโทษวินัยเม่ือบุคลากรกระทําการทุจริต 



2. สรางแรงจูงใจเพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติงานอยางสุจริต ไมเพิกเฉย และพรอมที่จะดําเนินการเพื่อยับยั้ง
การทุจริต 
4.2 นโยบายเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน ประกอบดวย 
4.2.1 นโยบายหลัก ใหความสําคัญเก่ียวกับการดาํเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน  โดย
ใหบุคลากรในหนวยงานมีความเขาใจเก่ียวกับการกระทําที่เปนผลประโยชนทับซอนหรือสามารถแยกแยะ
ประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมได และใหบุคลากรถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
 
4.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
1. กําหนดใหมีการจัดทําคูมือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของ อบต.วังทรายคํา 
2. กําหนดใหมีการถายทอดความรูเก่ียวกับเร่ืองผลประโยชนทับซอน 
 
4.3 นโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน ประกอบดวย 
4.3.1 นโยบายหลัก  ใหความสําคัญกับการปองกันการทุจริต โดยจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหนวยงานและการนําแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหความสําคัญ
กับกระบวนการตรวจสอบถวงดุลภายในเกี่ยวกับการดําเนินงานที่มีความเส่ียงหรือมีโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต 
 
4.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
1. กําหนดใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบดําเนินการและประเมินผลการ
ดําเนินงาน รวมทั้งรายงานตามแผนปฏิบัติการปองกันทุจริตประพฤติมิชอบ 
2. จัดตั้งกลุมบุคลากรหรือจัดตั้งชมรมเพื่อการบริหารงานโปรงใส ชวยการปองกันและตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
 
5. ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน จะปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรมุงเนนผลประโยชน
สวนรวม มีความรู ความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
บริหารงานและการดําเนินชีวิต มีความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการบริหารงานในเร่ืองการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดลอมในการทาํงาน 
 
แนวปฏิบัติ 
1. มีการกําหนดขั้นตอน คูมือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการปฏิบัติงานตาม คูมือหรือมาตรฐาน
เพื่อลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ และใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม เทาเทียมและเปนไป
ตามหลกัธรรมาภิบาล 
2. มีระบบการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่และกํากับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัดโดยผูบังคับบัญชาทกุระดับ 
3. ผูบริหารทุกระดับมีคุณธรรมในการบริหารงาน ทั้งดานการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และ
การมอบหมายงานอยางเปนธรรม 



4. ผูบริหารทุกระดับเสริมสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
5.1 นโยบายเกี่ยวกับการกําหนดคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักท่ีชัดเจนและเปนไป
ตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบปองกันและตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี  
ประกอบดวย 
 
5.1.1 นโยบายหลัก  ใหความสําคัญและเขมงวดกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรฐาน/คูมือการ
ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกตองและความเสมอภาค ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอยาง
เครงครัดและเปนธรรม 
 
5.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
1. ใหมีการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
2. ใหมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักดวยความเปนธรรม 
3. ใหบุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้ันตอนอยางเครงครัด เปนมาตรฐาน และยึดหลักความถูกตอง 
 
5.2 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 
5.2.1 นโยบายหลัก ใหความสําคัญเก่ียวกับระบบคุณธรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลดวยหลักคุณธรรม 
ยึดหลักการคํานึงถึงความรูความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และหลักความยุติธรรม 
 
5.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
1. จัดทําแนวทางหรือวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความชัดเจน เชน 
การบรรจุแตงตั้ง โยกยาย การพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน และการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในรูปแบบตางๆ 
2. จัดใหมีการบริหารทรัพยากรบุคคลดวยระบบคุณธรรม ไมใชหลักอุปถัมภ และใชหลักความม่ันคงการรับรอง
การเปนอาชีพ มีทางกาวหนา มีคาตอบแทน และสวัสดิการท่ีเหมาะสม ที่เปนเกียรติและศักดิ์ศรี 
3. สรางแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรใหปฏิบัติงานดวยความจงรักภักดี 
 
5.3 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ ประกอบดวย 
5.3.1 นโยบายหลัก ใหความสําคัญกับการบริหารงบประมาณและการใชจายเงินงบประมาณอยางเปนระบบ 
ตามหลักความโปรงใส หลักนิติธรรม ตรวจสอบไดและพิจารณาใชจายในสิ่งที่จําเปนตอการดําเนินงานตาม
ภารกิจของ อบต. อยางมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล โดยยึดหลักความคุมคา 
 



5.3.2 มาตรการ/แนวทาง บริหารงบประมาณโดยใชหลักธรรมาภิบาล และการใชจายเงินงบประมาณให
เปนไปดวยความจําเปน คุมคา โปรงใส และตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธ์ิและบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
 
5.4 นโยบายในการมอบหมายที่มีความเปนธรรม เทาเทียม และไมเลือกปฏิบัติ  ประกอบดวย 
5.4.1 นโยบายหลัก ใหความสําคัญเก่ียวกับการมอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชา โดยการกระจายงานใน
หนาท่ีความรับผิดชอบ และอํานาจการตัดสินใจภายในขอบเขตที่กําหนด โดยไมเลือกปฏิบัติ เปนธรรมแกผูรับ
มอบหมายงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน มีการสื่อสารและเอาใจใสติดตามในการมอบหมายงานท่ีไดมอบหมาย 
ไปตลอดจนรับผิดชอบในผลของงานที่ไดรับมอบหมาย 
 
5.4.2 มาตรการ/แนวทาง 
1. กระจายอํานาจหนาที่และมอบหมายงานในหนาที่ รับผิดชอบ โดยคํานึงถึงขอบเขตอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายโดยไมเลือกปฏิบัติ 
2. ติดตามตรวจสอบและรับผิดชอบผลของงานที่ไดรับมอบหมาย 
 
5.5 นโยบายท่ีใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมท่ีเอื้ออํานวยและสงเสริมการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 
5.5.1 นโยบายหลัก ใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมการทํางานของผูปฏิบัติงาน สงเสริมสนับสนุนในการ
สรางสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน 
 
5.5.2 มาตรการ/แนวทาง การจัดสภาพแวดลอมการทํางานตามความตองการของบุคลากรของ อบต. ที่
เหมาะสม จําเปน ที่เอ้ืออํานวยและสงเสริมการปฏิบัติงาน 
 
6. ดานการส่ือสารภายในหนวยงาน จะสงเสริมและพัฒนาชองทางการส่ือสารโดยนําเทคโนโลยีทันสมัยมา
ปรับใชในการประชาสัมพันธใหประชาชน และบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา เขาถึงขอมูล
ขาวสารท่ีเก่ียวของไดโดยเปดเผย รวดเร็ว ถูกตอง และประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแส
ทุจริตรองเรียนรองทุกขผานเว็บไซตของศูนยรับเร่ืองราวรองเรียนรองทุกของคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา 
 
แนวปฏิบัติ 
1. ใหความสําคัญในการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา อยางเปด
กวาง ทั่วถึงบนพื้นฐานแหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ควบคูไปกับการเปด
โอกาสการมีสวนรวมของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และประชาชน 
 
6.1 นโยบายหลัก ใหความสําคัญของรูปแบบ วิธีการ การส่ือสารเพื่อถายทอดเก่ียวกับนโยบายทั้ง 5 ดาน ให
บุคลากรทุกคนทุกประเภททุกระดับใน อบต. รับทราบเพ่ือใหเกิดผลตอความตระหนักและใหความสําคัญถึง
การปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปรงใส 




