ประกาศเจตจํานง ตอตานการทุจริตในการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
เรื่อง การแสดงเจตจํานงสุจริต ดานคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงานของผูบริหาร
ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน เขารวมรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
กําหนดใหผูบริหารของหนวยงาน กําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา
หนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนิน
งานของหนวยงานภาครัฐ
องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา จึงขอประกาศเจตจํานงทางการเมือง ในการตอตานการทุจริต
ของผูบ ริหาร ที่จะบริหารงานดว ยความซื่ อสัตยสุจริต มีคุณธรรม มีความโปร ง ใสปราศจากการทุจริต เพื่อ
เสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา อันจะ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชน จึงขอใหคํามั่นที่จะนําพาคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําทุกคน ใหปฏิบัติราชการดวย
ความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม ควบคูกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และรวมมือกับทุกภาคสวน ในการ
ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอํานวยความ
สะดวกแกประชาชน และขอกําหนดแนวทางใหองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา ถือปฏิบัติและดําเนินการ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขอที่ 1 เจตจํา นงในการบริ ห ารงานดว ยความซื่ อสั ต ย สุ จริต ทั้ง ตอเจ า หน า ที่ ภ ายในหนว ยงาน และ
สาธารณชนภายนอก
เพื่อเปนการแสดงความตั้งใจ หรือคํามั่นที่จะนําพาหนวยงานปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต มี
คุณธรรม มีความโปรงใส ปราศจากการทุจริต และพรอมที่จะไดรับการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจํานง
ขอ 2 นโยบายในการพัฒนาองคกรใหมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานในฐานะเปนหนวยงาน
ภาครัฐ
กําหนดนโยบายในการพัฒนาองคกร ใหมคี ุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ในฐานะเปน
หนวยงานภาครัฐ โดยมุงมั่นพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรม และความโปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 6 ดาน ดังนี้

1. ดานความโปรงใส ขาพเจาจะบริหารงานดวยความถูกตอง ยุติธรรม ตรวจสอบได โดยประชาชน
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารขององคกร พรอมเปดโอกาสใหผูมีสวนไดส วนเสีย ทั้งจากภายในและภายนอก
หนวยงาน สามารถเขาถึงขอมูลดวยวิธีตางๆ ไดหลากหลายชองทาง การดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหเกิดความ
โปรงใสในทุกขั้นตอน และเปดโอกาสใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เขามามีสวนรวมใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
แนวปฏิบัติ
1. ดําเนินการเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางตอสาธารณชน
2. ดําเนินการตรวจสอบผลประโยชน ทับ ซอนที่เกี่ ยวของกั บการจัดซื้อ จัดจาง เพื่อปองกันมิ ให ราชการเสีย
ประโยชน
3. ดําเนินการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของ อบต.อยางชัดเจน ถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน
อยูเสมอ
4. เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ อบต.
5. เปดโอกาสให ประชาชน ผูรับ บริการ ผูมีส วนไดสวนเสีย แสดงความคิดเห็น และติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินงานของ อบต.
6. มีระบบการจัดการเรื่องรองเรียน และประชาสัมพันธแนวทางการรับเรื่องรองเรียนใหประชาชนรับ ทราบ
อยางชัดเจน รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
นโยบายดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ประกอบดวย
1. นโยบายหลัก มุงเนน และใหความสําคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางที่ตองดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด
อยางเครงครัด ดวยความโปรงใส มิใหเกิดโอกาสในการเกิดการทุจริตในกระบวน การจัดซื้อจัดจางได
2. มาตรการ/แนวทาง
2.1 กํากับใหหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ างดําเนินการเปดเผยขอมูลอยางเปนระบบเกี่ยวกั บการ
จัดซือ้ จัดจางผานเว็บไซตของหนวยงานและเว็บไซตอื่นๆ รวมถึงชองทางอื่นๆ ที่หลากหลาย
2.2 กํากับใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําขอมูลสรุปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางเปนประจําทุกเดือน และเผยแพร
ตอที่สาธารณะทั้งทางเว็บไซตและชองทางอื่นที่หลากหลาย
2.3 กําหนดมาตรการตรวจสอบความสัมพันธระหวางเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางและผูเสนองาน
โดยกําหนดเปนขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง เพื่อปองกันผล ประโยชนทับซอน
2.4 กํ า กับ ให หน วยงานที่ เ กี่ ย วข อ งจั ด ให มี ก ารวิ เ คราะห ผลการจั ด ซื้อ จั ดจ าง รวมถึ ง การรายงานผลการ
วิเคราะห เพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจางเปนประจําอยางตอเนื่อง

นโยบายการใหเปดเผย และเขาถึงขอมูลของหนวยงาน ประกอบดวย
1. นโยบายหลัก สงเสริมใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ และขอมูลการดําเนินงานตามอํานาจ
หนาที่ที่กฎหมายกําหนด เพื่อเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูลของหนวยงานไดหลากหลาย
ชองทาง โดยยึดหลักความถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน ตรงไปตรงมาและตรวจสอบได ภายใตบทบัญญัติของ
กฎหมาย
2. มาตรการ/แนวทาง
2.1 กําหนดใหหนวยงานประชาสัมพันธ จัดทําสื่อเอกสารเผยแพรขอมูลของหนวยงานในชองทางที่หลากหลาย
2.2 พั ฒนาบุ คลากรของ อบต. ประชาสั ม พั นธ ให มี ความรอบรู ข อ มู ลต า งๆ ในภาพรวมของ อบต. เพื่ อ
ใหบริการขอมูลตลอดเวลาทําการ และนอกเวลาทําการ
2.3 พัฒนาเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อทําการเผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของ
2.4 กําหนดใหทุกหนวยงานยอยใน อบต. จัดทําผลการดําเนินงาน พันธกิจ เพื่อเผยแพรผลการดําเนินงานของ
อบต.อยางตอเนื่อง
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. นโยบายหลั ก สงเสริมและพัฒนาระบบการจัดการรับเรื่องร องเรี ยนที่ มีป ระสิทธิภาพ ทั้ งเรื่องร องเรี ยน
เกี่ ยวกั บการปฏิบั ติหนา ที่ ของเจา หนาที่ รวมถึ งเรื่องรองเรียนเกี่ย วกับ การดํ า เนิ นงานของอบต.วัง ทรายคํ า
เพื่อใหผูมสี วนไดสวนเสียเขามารวมติดตามตรวจสอบ โดยสามารถเขาถึงระบบการรองเรียนไดอยางรวดเร็ว
2. มาตรการ/แนวทาง
2.1 จัดใหมีหนวยงานกลางรับเรื่องรองเรียน
2.2 จัดใหมีคูมือที่แสดงชองทาง ขั้นตอนการรองเรียน และกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน
2.3 กํากับใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามกระบวนการเรื่องรองเรียนอยางเครงครัด และรายงานผล
การจัดการเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบตามกําหนดเวลาที่เหมาะสม
2.4 กํ า กั บให หน วยงานที่ เกี่ ย วข อ งจั ดทํ า สรุ ปรายงานผลการดํ า เนิ นการเรื่ องร องเรี ยน พร อ มระบุ ปญ หา
อุปสรรค เสนอตอผูบริหารเพื่อหาแนวทางแกไข
๓. ดานความพรอมรั บผิด มีเจตจํานงสุจริตในการบริ หารงานและพรอมที่ จะรับผิดในการทํ างาน และการ
บริหารงานเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสรางความเชื่อมั่นแกสังคมวาการขับเคลื่อนหนวยงาน ใหเปนไปอยางมี
คุณธรรมและธรรมาภิบาล

แนวปฏิบัติ
1. ผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ พรอมรับผิดชอบตอผลงานของ อบต.วังทรายคํา ที่สงผลกระทบและเกิ ด
ความเสียหายตอสังคมโดยรวม
2. บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ เต็มความสามารถโดยมุงผลสําเร็จของงานและ พรอมรับฟงการ
วิพากษ/ติชมจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และนํามาปรับปรุงพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น
3. อบต.วังทรายคําพรอมรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด และมีมาตรการดําเนินการตอบุคลากรที่ขาด
ความรับผิดชอบ ซึ่งสงผลใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ
2.1 ความพร อ มรั บ ผิ ด ในการปฏิ บั ติ ง าน/การบริ ห ารงาน ทุ ก ขั้น ตอนต อ งมี ความถู ก ต อ งตาม
กฎหมาย ระเบียบอยางครบถวน เครงครัด ประกอบดวย
2.1.1 นโยบายหลัก สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับทั้งผูบริหาร และเจาหนาที่ใหความสําคัญกับการ
ปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ดวยความมุงมั่น อยางเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่โดย
ยึดหลักความถูกตอง เปนธรรม เทาเทียม โดยสนับสนุนสงเสริมใหผูบริหารทุกระดับยึดหลักการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลโดยเครงครัดและตอเนื่อง และกํากับใหบุคลากรทุกฝายปฏิบัติหนาที่ตามกรอบจรรยาบรรณ
ของขาราชการ อบต.วังทรายคํา
2.1.2 มาตรการ/แนวทาง
1. สนับสนุนใหเจาหนาที่จัดใหทําคูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบในชองทาง
ที่หลากหลาย
2. จัดใหมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการเพื่อใหผูรับบริการ
หรือใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน
3. สรางขวัญและแรงจูงใจโดยการประกาศยกยองใหแกบุคลากรที่มีจรรยาบรรณดีเดนประจําป
4. กําหนดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของผูบริหารระดับหนวยงานภายใน อบต.
5. ดําเนินการตามระเบียบวินัยบุคลากรของ อบต.อยางเครงครัด
2.2 นโยบายการแสดงเจตจํ านงของผูบริหารในการบริ หารงานอยางซื่ อสัตยสุจริ ต และมีธรรมาภิ บาล
ประกอบดวย
2.2.1 นโยบายหลัก ส งเสริ มใหผู บริหารทุ กระดับมี ความมุงมั่นตั้งใจ ที่ จะนําหนวยงานใหดํ าเนิ นงานตาม
ภารกิจดวยความโปรงใส ปราศจากการทุจริต บริหารราชการโดยยึดหลักซื่อสัตย สุจริต และพรอมรับผิดชอบ
หากเกิดความไมเปนธรรมหรือการทุจริตขึ้นใน อบต.
2.2.2 มาตรการ/แนวทาง
1. จั ดให มี การแสดงเจตจํ านงว า จะบริ หารงานด วยความซื่ อสัต ย สุ จ ริ ตต อ เจา หนา ที่ ในหน วยงานและต อ
สาธารณชน

2. กําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรม และความ
โปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในแตละ
ดาน คือ ดานความโปร งใส ดานความพรอมรั บผิด ดานความปลอดจากการทุ จริตในการปฏิ บัติงาน ดาน
วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน และดานการสื่อสารภายในหนวยงาน
3. ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีเจตจํานงสุจริตที่จะสงเสริมใหมีการปฏิบัติงานโดยยึด
หลักคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตตอหนาที่ โดยไมใช
ตําแหนงและหนาที่ ในการเอื้อประโยชนหรือรับสินบนแตอยางใด
แนวปฏิบัติ
1. ผูบังคับบัญชาและบุคลากรทุกคนรักษาจรรยาบรรณขาราชการ อบต.และวินัยของตนเอง เสริมสรางพัฒนา
ใหผูอยูใตบังคับบัญชารักษาจรรยาบรรณขาราชการและมีวินัย รวมทั้งปองกันไมใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทํา
ผิดวินัย
2. อบต.วังทรายคํา ดําเนินการทางวินัยแกผูกระทําผิดวินัยอยางเครงครัด
3.1 นโยบายในการปองกันไมใหบุคลากรมีการรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชนใดๆ จากผูมี
สวนไดสวนเสีย ประกอบดวย
3.1.1 นโยบายหลัก ใหความสําคัญในการปองกันไมใหบุคลากรรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของหรือผลประโยชน
ใดๆ จากผูมสี วนไดสวนเสียตามหลักนิติธรรม โดยยึดหลักความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เขมงวดกับ
การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งใชมาตรการเด็ดขาดเพื่อปองกันไมใหบุคลากรเรียกรับเงิน สิ่งของ
หรือผลประโยชนอื่นใดจากผูมีสวนไดสวนเสีย
3.1.2 มาตรการ/แนวทาง
1. กําหนดใหมีคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน และเผยแพรใหถือปฏิบัติโดย
ทั่วกัน
2. ใหความรูเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย เมื่อบุคลากรกระทําความผิดเพื่อใหบุคลากรตระหนักในการไม รับ
หรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชนใดๆ จากผูมีสวนไดสวนเสีย
3.2 นโยบายหลักเกี่ยวกับการปองกันไมใหบุคลากรใชตําแหนงหนาที่ในการเอื้อประโยชน ประกอบดวย
3.2.1 นโยบายหลัก ใหความสําคัญและใชมาตรการเด็ดขาดเกี่ยวกับการปองกัน ไมใหบุคลากรใชตํา แหน ง
หนาที่ของตนอยางไมเปนธรรมเพื่อเอื้อประโยชนแกตนเอง พวกพอง หรือผูอื่น โดยยึดหลักความซื่อสัตยสุจริต
ในการปฏิบัติหนาที่

3.2.2 มาตรการ/แนวทาง
1. กําหนดใหมีการรณรงคเผยแพรหรือใหความรูเกี่ยวกับโทษวินัยในการใชตําแหนงหนาที่ของตนอยางไมเปน
ธรรมเพื่อเอื้อประโยชนแกตนเอง พวกพอง หรือผูอื่น
2. สอดสองและป องกันการปฏิ บัติ งานของบุ คลากรไม ใ ห มีพฤติกรรมที่เ ขา ขา ยการใชตํ าแหนงในการเอื้ อ
ประโยชนแกตนเองพวกพอง หรือผูอื่น
3.3 นโยบายเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย ประกอบดวย
3.3.1 นโยบายหลัก ตระหนักและใหความสําคัญการทุจริตเชิงนโยบายซึ่งมีลักษณะเปนการทุจริตที่เกิดจาก
ความสัมพันธเกื้อหนุนกันระหวางผูบริหารของหนวยงานกับผูมีสวนไดสวนเสียที่เปนหนวยงานธุรกิจเอกชน/
พวกพอง หรือมีการแทรกแซงทางการเมืองรวมดวย เพื่อเอื้อประโยชนในสัญญาโครงการหรื อสัมปทานของ
หนวยงาน หรือแลกเปลี่ยนกับการกําหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผูบริหารหนวยงาน
3.3.2 มาตรการ/แนวทาง
1. กําหนดใหมีการรณรงคเผยแพร หรือใหความรูเกี่ยวกับโทษวินัย เมื่อมีการทุจริตเชิงนโยบาย
2. กําหนดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของผูบริหารระดับหนวยงานภายใน อบต.
4. ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร จะบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนอง
ความตองการของประชาชนดานการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาคโปรงใสและเปนธรรม ไมทนตอการ
ทุจริตทั้งปวงและมีความละอายและเกรงกลัวที่จะกระทําทุจริตรวมทั้งการดําเนินการ เพื่อปองกันผลประโยชน
ทับซอน
แนวปฏิบัติ
1. ผูบริหารสูงสุดเปนผูนําในการแสดงเจตจํานงซื่อสัตยสุจริต และกําหนดใหมีการปฏิบัติงานดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตอยางเปนรูปธรรม
2. แตงตั้งคณะทํ างานตอตา นการทุ จริตเพื่ อการบริหารงานที่ โปร งใส ดําเนินการปรับ ปรุงพัฒนาระบบงาน
กําหนดมาตรการออกระเบียบ เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการเกิดผลประโยชนทับซอน
ในการดําเนินงาน
4.1 นโยบายการปลูกฝงและการสรางใหเกิดวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน ประกอบดวย
4.1.1 นโยบายหลัก การใหความสําคัญกับการถายทอดพฤติกรรมการทํางานที่ดีใหกับบุคลากร มีคุณธรรม
และซื่อสัตยสุจริตใหแกกันอยูเสมอ ไมยอมรับ ไมทนตอพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงานทุกประเภท เกิด
ความอายและกลัวที่จะกระทําการทุจริต ไมเพิกเฉยและพรอมที่จะดําเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต
4.1.2 มาตรการ/แนวทาง
1. กําหนดใหมีการรณรงคหรือใหความรูเกี่ยวกับการลงโทษวินัยเมื่อบุคลากรกระทําการทุจริต

2. สรางแรงจูงใจเพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติงานอยางสุจริต ไมเพิกเฉย และพรอมที่จะดําเนินการเพื่อยับ ยั้ง
การทุจริต
4.2 นโยบายเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน ประกอบดวย
4.2.1 นโยบายหลัก ใหความสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน โดย
ใหบุ คลากรในหนวยงานมีความเขาใจเกี่ ยวกั บการกระทําที่ เปนผลประโยชน ทับซอนหรือสามารถแยกแยะ
ประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมได และใหบุคลากรถือปฏิบัติอยางเครงครัด
4.2.2 มาตรการ/แนวทาง
1. กําหนดใหมีการจัดทําคูมือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของ อบต.วังทรายคํา
2. กําหนดใหมีการถายทอดความรูเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชนทับซอน
4.3 นโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน ประกอบดวย
4.3.1 นโยบายหลัก ให ความสํ าคั ญกับการปองกั นการทุจริต โดยจั ดทําแผนป องกั นและปราบปรามการ
ทุจริตของหนวยงานและการนําแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหความสําคัญ
กับกระบวนการตรวจสอบถวงดุลภายในเกี่ยวกับการดําเนินงานที่มีความเสี่ยงหรือมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
4.3.2 มาตรการ/แนวทาง
1. กําหนดให มีการจั ดทํ าแผนปฏิบั ติ การป อ งกั นการทุ จริ ต ประพฤติ มิ ชอบดํ าเนิ นการและประเมิ นผลการ
ดําเนินงาน รวมทั้งรายงานตามแผนปฏิบัติการปองกันทุจริตประพฤติมิชอบ
2. จัดตั้งกลุมบุคลากรหรือจัดตั้งชมรมเพื่ อการบริหารงานโปรงใส ชวยการปองกันและตรวจสอบการทุ จริต
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
5. ดานคุณธรรมการทํ างานในหน วยงาน จะปลูกฝ งคานิ ยมและทัศนคติ ให บุ คลากรมุ งเนนผลประโยชน
ส วนรวม มี ความรู ความเขา ใจ ยึ ดหลักคุณธรรม จริยธรรม นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ในการ
บริหารงานและการดําเนินชีวิต มีความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่องการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดลอมในการทํางาน
แนวปฏิบัติ
1. มีการกําหนดขั้นตอน คูมือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการปฏิบัติงานตาม คูมือหรือมาตรฐาน
เพื่อลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ และใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม เทาเทียมและเปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
2. มี ระบบการตรวจสอบเพื่ อ ป อ งกั น การละเว น การปฏิ บั ติ หนา ที่ ข องเจ า หน า ที่ แ ละกํ า กั บ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัดโดยผูบังคับบัญชาทุกระดับ
3. ผูบริหารทุกระดับมีคุณธรรมในการบริหารงาน ทั้งดานการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และ
การมอบหมายงานอยางเปนธรรม

4. ผูบริหารทุกระดับเสริมสรางสภาพแวดล อมที่เอื้ออํานวยและสนั บสนุ นการปฏิบัติ งานของเจา หนาที่ ให มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.1 นโยบายเกี่ยวกับการกําหนดคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติง านตามภารกิจหลั กที่ชัดเจนและเป นไป
ตามระเบี ย บขั้ น ตอน และมี ร ะบบป อ งกั น และตรวจสอบเพื่ อ ป อ งกั น การละเว น การปฏิ บั ติ ห น า ที่
ประกอบดวย
5.1.1 นโยบายหลั ก ใหความสํา คั ญและเข มงวดกับ การปฏิ บัติงานของบุคลากรตามมาตรฐาน/คูมือ การ
ปฏิ บั ติ ง าน โดยยึ ด หลั กความถู ก ต องและความเสมอภาค ตามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ และข อบั งคั บ อย า ง
เครงครัดและเปนธรรม
5.1.2 มาตรการ/แนวทาง
1. ใหมีการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ
2. ใหมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักดวยความเปนธรรม
3. ใหบุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอนอยางเครงครัด เปนมาตรฐาน และยึดหลักความถูกตอง
5.2 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล
5.2.1 นโยบายหลัก ใหความสําคัญเกี่ยวกับระบบคุณธรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลดวยหลักคุณธรรม
ยึดหลักการคํานึงถึงความรูความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และหลักความยุติธรรม
5.2.2 มาตรการ/แนวทาง
1. จัดทําแนวทางหรือวิธีปฏิบัติ การบริหารงานบุคคลดานการบริ หารทรัพยากรบุคคลใหมีความชัดเจน เชน
การบรรจุแตงตั้ง โยกยาย การพิ จารณาความดี ความชอบเพื่ อเลื่อนขั้นเงินเดือน และการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในรูปแบบตางๆ
2. จัดใหมีการบริหารทรัพยากรบุคคลดวยระบบคุณธรรม ไมใชหลักอุปถัมภ และใชหลักความมั่นคงการรับรอง
การเปนอาชีพ มีทางกาวหนา มีคาตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม ที่เปนเกียรติและศักดิ์ศรี
3. สรางแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรใหปฏิบัติงานดวยความจงรักภักดี
5.3 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ ประกอบดวย
5.3.1 นโยบายหลัก ใหความสําคัญกับการบริหารงบประมาณและการใชจายเงินงบประมาณอยางเปนระบบ
ตามหลักความโปรงใส หลักนิติธรรม ตรวจสอบไดและพิ จารณาใชจายในสิ่งที่จําเปนตอการดําเนินงานตาม
ภารกิจของ อบต. อยางมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล โดยยึดหลักความคุมคา

5.3.2 มาตรการ/แนวทาง บริหารงบประมาณโดยใชหลักธรรมาภิบาล และการใชจายเงินงบประมาณให
เปนไปดวยความจําเปน คุมคา โปรงใส และตรวจสอบได ยึ ดหลักการบริ หารมุงเนนผลสัมฤทธิ์ และบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
5.4 นโยบายในการมอบหมายที่มีความเปนธรรม เทาเทียม และไมเลือกปฏิบัติ ประกอบดวย
5.4.1 นโยบายหลัก ใหความสําคัญเกี่ยวกับการมอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชา โดยการกระจายงานใน
หนาที่ความรับผิดชอบ และอํานาจการตัดสินใจภายในขอบเขตที่กําหนด โดยไมเลือกปฏิบัติ เปนธรรมแกผูรับ
มอบหมายงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน มีการสื่อสารและเอาใจใสติดตามในการมอบหมายงานที่ไดมอบหมาย
ไปตลอดจนรับผิดชอบในผลของงานที่ไดรับมอบหมาย
5.4.2 มาตรการ/แนวทาง
1. กระจายอํ า นาจหน าที่ แ ละมอบหมายงานในหนา ที่ รับ ผิด ชอบ โดยคํา นึ งถึ ง ขอบเขตอํ า นาจหน า ที่ ตาม
กฎหมายโดยไมเลือกปฏิบัติ
2. ติดตามตรวจสอบและรับผิดชอบผลของงานที่ไดรับมอบหมาย
5.5 นโยบายที่ใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยและสงเสริมการปฏิบัติงาน ประกอบดวย
5.5.1 นโยบายหลัก ใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมการทํางานของผูปฏิบัติงาน สงเสริมสนับสนุนในการ
สรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน
5.5.2 มาตรการ/แนวทาง การจัดสภาพแวดลอมการทํางานตามความตองการของบุคลากรของ อบต. ที่
เหมาะสม จําเปน ที่เอื้ออํานวยและสงเสริมการปฏิบัติงาน
6. ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน จะสงเสริมและพัฒนาชองทางการสื่อสารโดยนําเทคโนโลยีทันสมัยมา
ปรับใชในการประชาสัมพันธใหประชาชน และบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา เขาถึงขอมูล
ขาวสารที่เกี่ยวของไดโดยเปดเผย รวดเร็ว ถูกตอง และประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแส
ทุจริตรองเรียนรองทุกขผานเว็บไซตของศูนยรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกของคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
แนวปฏิบัติ
1. ใหความสําคัญในการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา อยางเปด
กวาง ทั่วถึงบนพื้นฐานแหงพระราชบัญญัติขอมูลข าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ควบคูไปกับการเปด
โอกาสการมีสวนรวมของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และประชาชน
6.1 นโยบายหลัก ใหความสําคัญของรูปแบบ วิธีการ การสื่อสารเพื่อถายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ดาน ให
บุคลากรทุกคนทุกประเภททุกระดับใน อบต. รับทราบเพื่อใหเกิดผลตอความตระหนักและใหความสําคัญถึง
การปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปรงใส

