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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

เรื่อง  นโยบายการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ใหเปนหนวยงานท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการบรหิารงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562 

-------------------------- 
 

   ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 ไดประกาศ
กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส เพื่อเปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคานิยมสําหรับขาราชการ
และบุคลากรขององคกรใหยึดถือ และปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่น ๆ โดยมุงม่ันท่ีจะนํา
หนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส บริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจาก
การทุจริต ไปแลว น้ัน 
  เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก เปนหนวยงานท่ีมี
คุณธรรมและความโปรงใส มีทัศนคติ ในการบริหารงาน และปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริต จึงกําหนดนโยบาย
หลัก มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม  เพื่อยึดถือเปนแนวปฏิบัติ รวมท้ังเปนคานิยมรวมขององคการ
บริหารสวนตําบลกุดจอก ใหบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเปนแนวปฏิบัติควบคูกับกฎ ขอบังคับอื่น ๆ อยางท่ัวถึง 

          ๑.ดานความโปรงใส สาธารณชนและประชาชนผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขององคการ
บริหารสวนตําบลกุดจอก ไดอยางสะดวกในชองทางท่ีกําหนด มีการเปดเผยขอมูลอยางตรงไปตรงมา สามารถ
ตรวจสอบได เปดโอกาสใหผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลกุดจอก และมีการจัดการเรื่องรองเรียนอยางเปนระบบ 

 
  แนวปฏิบัติ 
  1) ดําเนินการเปดเผยขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางตอสาธารณชน 
  2) ดําเนินการตรวจสอบผลประโยชนทับซอนท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง เพื่อปองกันมิให
ราชการเสียประโยชน 
  3) ดําเนินการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก
อยางชัดเจน ถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบันอยูเสมอ 
  4) เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
  5) เปดโอกาสใหประชาชน ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย แสดงความคิดเห็น และติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
  6) มีระบบการจัดการเรื่องรองเรียน และประชาสัมพันธแนวทางการรับเรื่องรองเรียน       
ใหประชาชนรับทราบอยางชัดเจน รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
   
  1.1 นโยบายดําเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง ประกอบดวย 
   1.1.1 นโยบายหลัก 
   มุงเนน และใหความสําคัญเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางท่ีตองดําเนินการตามท่ีกฎหมาย
กําหนดอยางเครงครัด ดวยความโปรงใส มิใหเกิดโอกาสในการเกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซ้ือจัดจางได 
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1.1.2 มาตรการ/แนวทาง  

  1) กํากับใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจางดําเนินการเปดเผยขอมูลอยางเปนระบบ
เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางผานเว็บไซตของหนวยงาน และเวบ็ไซตอื่น ๆ รวมถึงชองทางอืน่ ๆ ท่ีหลากหลาย 
  ๒)กํากับใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทําขอมูลสรุปเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางเปนประจําทุกเดือน 
และเผยแพรตอท่ีสาธารณะท้ังทางเว็บไซตและชองทางอื่นท่ีหลากหลาย 
  3) กําหนดมาตรการตรวจสอบความสัมพันธระหวางเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง
และผูเสนองาน โดยกําหนดเปนข้ันตอนหน่ึงในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
  4) กํากับใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดใหมีการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง รวมถึงการรายงาน
ผลการวเิคราะห เพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจางเปนประจําอยางตอเน่ือง 

    
  1.2 นโยบายการใหเปดเผย และเขาถึงขอมูลของหนวยงาน ประกอบดวย 

   1.2.1 นโยบายหลัก 
    สงเสริมใหมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบทบาทภารกิจและขอมูลการ
ดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด เพื่อเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูลของ
หนวยงานไดหลากหลายชองทาง โดยยึดหลักความถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน ตรงไปตรงมาและ    
ตรวจสอบได ภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย 
 
   1.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
   1) กําหนดใหหนวยงานประชาสัมพันธ จัดทําสื่อเอกสารเผยแพรขอมูลของ
หนวยงานในชองทางท่ีหลากหลาย 
   2) พัฒนาบุคลากรของหนวยงานประชาสัมพันธ ใหมีความรอบรูขอมูลตาง ๆ       
ในภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก เพื่อใหบริการขอมูลตลอดเวลาทําการ 
   3) พัฒนาเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อทําการเผยแพรขอมูลท่ีเก่ียวของ 
   4) กําหนดใหทุกหนวยงานยอยในองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก จัดทําผลการ
ดําเนินงาน พันธกิจ เพื่อเผยแพรผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอกอยางตอเน่ือง 
    

           1.3 นโยบายสงเสริมบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
ประกอบดวย 
   1.3.1 นโยบายหลัก 
   ใหความสําคัญและเปดโอกาสใหผู มีสวนไดสวนเสีย เขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน ต้ังแตรวมแสดงความคิดเห็น รวมวางแผน/จัดทําแผนงาน รวมดําเนินการ รวมถึงรวมตรวจสอบการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
   1.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
   1) จัดใหมีคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกุดจอกตามพันธกิจ     
โดยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
   2) สงเสริมใหทุกหนวยงานภายในองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ดําเนินโครงการ
ภายใตการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
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  1.4 นโยบายการจัดการเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงาน/การใหบริการของ
หนวยงาน ประกอบดวย 
   1.4.1 นโยบายหลัก 
    สงเสริม และพัฒนาระบบการจัดการรับเรื่องรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพท้ัง
เรื่องรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี รวมถึงเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลกุดจอก เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามารวมติดตามตรวจสอบ โดยสามารถเขาถึงระบบการ
รองเรียนไดอยางรวดเร็ว  
   1.4.2 มาตรการ/แนวทาง 
   1) จัดใหมีหนวยงานกลางรับเรื่องรองเรียนรองทุกข 
   2) จัดใหมีคูมือท่ีแสดงชองทาง ข้ันตอนการรองเรียนรองทุกข และกระบวนการ
จัดการเรื่องรองเรียน 
   3) กํากับใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามกระบวนการเรื่องรองเรียนรองทุกข
อยางเครงครัด และรายงานผลการจัดการเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบตามกําหนดเวลาท่ีเหมาะสม 
   4) กํากับใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน 
พรอมระบุปญหาอุปสรรค เสนอตอผูบริหารเพื่อหาแนวทางแกไข 

   1.4.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

1.จัดต้ังหนวยงาน
กลางรับเรือ่ง
รองเรียน 

1.มีหนวยงานกลางรับเรื่อง
รองเรียน 
2.มีเจาหนาท่ีรับเรือ่ง
รองเรียน 

- ปงบประมาณ  
พ.ศ.2562 

สํานักงานปลัด 
อบต. 

๒.พัฒนาคูมือแนว
ปฏิบัติการจัดการ
เรื่องรองเรยีน 

1.มีคูมือแนวปฏิบัติการ
จัดการเรือ่งรองเรียน 
๒.มีรายงานผลการจัดการ
เรื่องรองเรยีน 
๓.มีการแจงผลการจัดการ
เรื่องรองเรยีนใหผูรองเรียน
ทราบ 
 

- ปงบประมาณ  
พ.ศ.2562 

สํานักงานปลัด 
อบต. 

 
  2.ดานความพรอมรับผิด ผูบริหารและเจาหนาท่ีมีความมุงม่ันต้ังใจปฏิบัติงานอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน พรอมรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมาย 
 
  แนวปฏิบัติ 
  1) ผูบริหารและบุคลากรทุกระดับพรอมรับผิดชอบตอผลงานขององคการบริหารสวนตําบล
กุดจอก ท่ีสงผลกระทบและเกิดความเสียหายตอสังคมโดยรวม 
  2) บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ เต็มความสามารถโดยมุงผลสําเร็จของงาน และ
พรอมรับฟงการวิพากษหรือติชมจากผูรบับริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และนํามาปรับปรุงพัฒนางานใหดียิ่งข้ึน 
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  3) องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก พรอมรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาด และมี
มาตรการดําเนินการตอบุคลากรท่ีขาดความรับผิดชอบ ซ่ึงสงผลใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ 
  2.1 ความพรอมรับผิดในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกข้ันตอนตองมีความถูกตองตาม
กฎหมาย ระเบียบ อยางครบถวน เครงครัด ประกอบดวย 

   2.1.1 นโยบายหลัก 
   สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับท้ังผูบริหารและเจาหนาท่ีใหความสําคัญกับ
การปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ดวยความมุงม่ัน อยางเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ี
โดยยึดหลักความถูกตอง เปนธรรม เทาเทียม โดยสนับสนุนสงเสริมใหผูบริหารทุกระดับยึดหลักการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลโดยเครงครัดและตอเน่ือง และกํากับใหบุคลากรทุกฝายปฏิบัติหนาท่ีตามกรอบจรรยาบรรณ
ของขาราชการองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

   2.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
   1) สนับสนุนใหเจาหนาท่ีจัดใหทําคูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจ และเผยแพรให
สาธารณชนทราบในชองทางท่ีหลากหลาย 
   2) จัดใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติตามภารกิจหลัก และระยะเวลาท่ีใชในการ
ดําเนินการเพื่อใหผูรับบริการหรือใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 
   3) สรางขวัญและแรงจูงใจโดยการประกาศยกยองใหแกบุคลากรท่ีมีจรรยาบรรณ
ดีเดน ประจําป 
   4) กําหนดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของผูบริหารระดับ
หนวยงานภายในองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
   5) ดําเนินการตามระเบียบวินัยบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอกอยาง
เครงครัด 
 
   2.2 นโยบายการแสดงเจตจํานงของผูบริหารในการบริหารงานอยางซื่อสัตย
สุจริต และมีธรรมาภิบาล ประกอบดวย 
   2.2.1 นโยบายหลัก 
   สงเสริมใหผูบริหารทุกระดับมีความมุงม่ันต้ังใจ ท่ีจะนําหนวยงานใหดําเนินงานตาม
ภารกิจดวยความโปรงใส ปราศจากการทุจริต บริหารราชการโดยยึดหลักซ่ือสัตย สุจริต และพรอมรับผิดชอบ
หากเกิดความไมเปนธรรมหรือการทุจริตข้ึนในองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
   2.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
   1) จัดใหมีการแสดงเจตจํานงวาจะบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตตอเจาหนาท่ี 
ในหนวยงานและตอสาธารณชน 
   2) กําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา
หนวยงานใหมีคุณธรรม และความโปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ ในแตละดาน คือ ดานความโปรงใส ดานความพรอมรับผิด ดานความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน และดานการ
สื่อสารภายในหนวยงาน 
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  3.ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตนตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก และรักษาวินัยขาราชการ
โดยเครงครัด 

แนวปฏิบัติ 

  1) ผูบังคับบัญชาและบุคลากรทุกคนรักษาจรรยาบรรณขาราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลกุดจอกและวินัยของตนเอง เสริมสรางพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชารักษาจรรยาบรรณขาราชการและมี
วินัย รวมท้ังปองกันไมใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย 
  2) องคการบริหารสวนตําบลกุดจอกดําเนินการทางวินัยแกผูกระทําผิดวินัยอยางเครงครัด 
   
  3.1 นโยบายในการปองกันไมใหบุคลากรมีการรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน
ใด ๆ จากผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย 
   3.1.1 นโยบายหลัก 
   ใหความสําคัญในการปองกันไมใหบุคลากรรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของหรือ
ผลประโยชนใด ๆ จากผูมีสวนไดสวนเสียตามหลักนิติธรรม โดยยึดหลักความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี 
เขมงวดกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ รวมท้ังใชมาตรการเด็ดขาดเพื่อปองกันไมใหบุคลากรเรียกรับ
เงิน สิ่งของ หรือผลประโยชนอื่นใดจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
   3.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
   1) กําหนดใหมีคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน 
และเผยแพรใหถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 
   2) ใหความรูเก่ียวกับการลงโทษทางวินัย เม่ือบุคลากรกระทําความผิดเพื่อให
บุคลากรตระหนักในการไมรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชนใด ๆ จากผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
   3.1.3 แผนงาน หรอืโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

1.จัดทําคูมือการ
ปองกันผลประโยชน
ทับซอนขององคการ
บริหารสวนตําบล 
กุดจอก 

มีคูมือการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนของ
องคการบริหารสวนตําบล 
 

- ปงบประมาณ 
๒๕๖2 

สํานักงานปลัด 
อบต.(งานนิติการ) 
 

๒.จัดประชุม/อบรม/
สัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรูเก่ียวกับ 
“การปองกัน
ผลประโยชนทับ
ซอน”ภายใน
หนวยงาน(ใหความรู
เก่ียวกับการลงโทษ
ทางวินัย) 
 

มีรายงานการประชุม/
อบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรูเก่ียวกับ“การปองกัน
ผลประโยชนทับซอน” 
ภายในหนวยงาน 

- ปงบประมาณ 
2562 

สํานักงานปลัด 
อบต. 
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  3.2 นโยบายหลักเก่ียวกับการปองกันไมใหบุคลากรใชตําแหนงหนาท่ีในการเอื้อประโยชน 
ประกอบดวย 
   3.2.1 นโยบายหลัก 
   ใหความสําคัญและใชมาตรการเด็ดขาดเก่ียวกับการปองกันไมใหบุคลากรใชตําแหนง
หนาท่ีของตนอยางไมเปนธรรมเพื่อเอื้อประโยชนแกตนเอง พวกพอง หรือผูอื่น โดยยึดหลักความซ่ือสัตยสุจริต
ในการปฏิบัติหนาท่ี 
   3.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
   1) กําหนดใหมีการรณรงคเผยแพร หรือใหความรูเก่ียวกับโทษวินัยในการใชตําแหนง
หนาท่ีของตนอยางไมเปนธรรมเพื่อเอื้อประโยชนแกตนเอง พวกพอง หรือผูอื่น 
   2) สอดสองและปองกันการปฏิบัติงานของบุคลากรไมใหมีพฤติกรรมท่ีเขาขายการใช
ตําแหนงในการเอื้อประโยชนแกตนเอง พวกพอง หรือผูอื่น 
 
   3.2.3 แผนงาน หรอืโครงการ/กิจกรรม 
 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

จัดประชุม/อบรม/
สัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรูเก่ียวกับ“การ
ปองกันผลประโยชน
ทับซอน”ภายใน
หนวยงาน(ใหความรู
เก่ียวกับการลงโทษ
ทางวินัยเม่ือบุคลากร
กระทําความผิดใน
การรับหรอืเรยีกรับ
เงิน สิ่งของ หรอื
ผลประโยชนอื่นใด
จากผูมีสวนไดสวน
เสีย) 

มีรายงานการประชุม/
อบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรูเก่ียวกับ“การปองกัน
ผลประโยชนทับซอน” 
ภายในหนวยงาน 

- ปงบประมาณ 
2562 

สํานักงานปลัด 
อบต. 
 

 
  3.3 นโยบายเก่ียวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย ประกอบดวย 
   3.3.1 นโยบายหลัก 
   ตระหนัก และใหความสําคัญการทุจริตเชิงนโยบาย ซ่ึงมีลักษณะเปนการทุจริตท่ีเกิด
จากความสัมพันธเก้ือหนุนกันระหวางผูบริหารของหนวยงานกับผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเปนหนวยงานธุรกิจ
เอกชน/พวกพอง หรือมีการแทรกแซงทางการเมืองรวมดวย เพื่อเอื้อประโยชนในสัญญาโครงการหรือสัมปทาน
ของหนวยงาน หรือแลกเปลี่ยนกับการกําหนดนโยบายหรือการอนุมัติใด ๆ ของผูบริหารหนวยงาน 
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   3.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
   1) กําหนดใหมีการรณรงคเผยแพร หรือใหความรูเก่ียวกับโทษวินัย เม่ือมีการทุจริต
เชิงนโยบาย 
   2) กําหนดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของผูบริหารระดับ
หนวยงานภายในองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
 
   3.3.3 แผนงาน หรอืโครงการ/กิจกรรม 
 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

จัดประชุม/อบรม/
สัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรูเก่ียวกับ“การ
ปองกันผลประโยชน
ทับซอน”ภายใน
หนวยงาน(ใหความรู
เก่ียวกับการลงโทษ
ทางวินัยเม่ือบุคลากร
กระทําความผิดใน
การรับหรอืเรยีกรับ
เงิน สิ่งของ หรอื
ผลประโยชนอื่นใด
จากผูมีสวนไดสวน
เสีย) 

มีรายงานการประชุม/
อบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรูเก่ียวกับ“การปองกัน
ผลประโยชนทับซอน” 
ภายในหนวยงาน 

- ปงบประมาณ 
2562 

สํานักงานปลัด 
อบต. 
 

 
   

4.ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร วัฒนธรรมการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล  กุดจอก
เปนไปอยางมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล เริ่มตนจากการรักษาความซ่ือสัตยสุจริตในตนเองและมีคานิยมรวมใน
การตอตานทุจริต มีแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  แนวปฏิบัติ 

  1) ผูบริหารสูงสุดเปนผูนําในการแสดงเจตจํานงซ่ือสัตยสุจริต และกําหนดใหมีการปฏิบัติงาน
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนรูปธรรม 

  2) แตงต้ังคณะทํางานตอตานการทุจริตเพื่อการบริหารงานท่ีโปรงใส ดําเนินการปรับปรุง
พัฒนาระบบงาน กําหนดมาตรการ ออกระเบียบ เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการเกิด
ผลประโยชนทับซอนในการดําเนินงาน 
  4.1 นโยบายการปลูกฝงและการสรางใหเกิดวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน ประกอบดวย 
   4.1.1 นโยบายหลัก 
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   การใหความสําคัญกับการถายทอดพฤติกรรมการทํางานท่ีดีใหกับบุคลากร           
มีคุณธรรมและซ่ือสัตยสุจริตใหแกกันอยูเสมอ ไมยอมรับ ไมทนตอพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงานทุก
ประเภท เกิดความอายและกลัวท่ีจะกระทําการทุจริต ไมเพิกเฉยและพรอมท่ีจะดําเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต 
   4.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
   1) กําหนดใหมีการรณรงคหรือใหความรูเก่ียวกับการลงโทษวินัยเม่ือบุคลากรกระทํา
การทุจริต 
   2) สรางแรงจูงใจเพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติงานอยางสุจริต ไมเพิกเฉย และพรอมท่ี
จะดําเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต 
 
   4.1.3 แผนงาน หรอืโครงการ/กิจกรรม 
 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

รณรงคหรอืให
ความรูเก่ียวกับการ
ลงโทษวินัยเม่ือ
บุคลากรกระทําการ
ทุจริต 
 

มีกิจกรรมรณรงคหรอืให
ความรูเก่ียวกับการลงโทษ
ทางวินัยเม่ือบุคลากรกระทํา
การทุจริต 

- ปงบประมาณ  
พ.ศ.2562 

งานนิติการ 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

   
 
  4.2 นโยบายเก่ียวกับการดําเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 
ประกอบดวย 
   4.2.1 นโยบายหลัก 
   ใหความสําคัญเก่ียวกับการดําเนินการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 
โดยใหบุคลากรในหนวยงานมีความเขาใจเก่ียวกับการกระทําท่ีเปนผลประโยชนทับซอนหรือสามารถแยกแยะ
ประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมได และใหบุคลากรถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
   4.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
   1) กําหนดใหมีการจัดทําคูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชน      
ทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
   2) กําหนดใหมีการถายทอดความรูเก่ียวกับเรื่องผลประโยชนทับซอน 
 

4.2.3 แผนงาน หรอืโครงการ/กิจกรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

๑.จัดทําคูมือเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานเพื่อ
ปองกันผลประโยชน
ทับซอนและให

มีคูมือเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอนของ
องคการบริหารสวนตําบล 

- ปงบประมาณ 
๒๕๖2 

สํานักงานปลัด 
อบต. 
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ความรูเก่ียวกับคูมือ
การปฏิบัติงานเพื่อ
ปองกันผลประโยชน
ทับซอนกับบุคลากร 
รวมท้ังมีการ
ปรับปรุงข้ันตอน/
แนวทางการ
ปฏิบัติงานหรอื
ระเบียบท่ีเก่ียวกับ
การปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 

 

2.จัดประชุม/อบรม/
สัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรูเรือ่งเก่ียวกับ 
“การปองกัน
ผลประโยชนทับ
ซอน”ภายใน
หนวยงาน  
 

มีรายงานการประชุม/
อบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรูเรือ่งเก่ียวกับ “การ
ปองกันผลประโยชนทับ
ซอน” ภายในหนวยงาน 

- ปงบประมาณ 
2562 

สํานักงานปลัด 
อบต. 
 

 
  4.3 นโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน ประกอบดวย 
   4.3.1 นโยบายหลัก 
   ใหความสําคัญกับการปองกันการทุจริต โดยจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหนวยงานและการนําแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหความสําคัญ
กับกระบวนการตรวจสอบถวงดุลภายในเก่ียวกับการดําเนินงานท่ีมีความเสี่ยงหรือมีโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต 
   4.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
   1) กําหนดใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบดําเนินการ
และประเมินผลการดําเนินงาน รวมท้ังรายงานตามแผนปฏิบัติการปองกันทุจริตประพฤติมิชอบ 
   2) จัดต้ังกลุมบุคลากรหรือจัดต้ังชมรมเพื่อการบริหารงานโปรงใส ชวยการปองกัน
และตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
 
   5.ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน มีระบบการปฏิบัติงานท่ีไดมาตรฐาน
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 

 

  แนวปฏิบัติ 

  1) มีการกําหนดข้ันตอน คูมือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีการปฏิบัติงานตาม
คูมือหรือมาตรฐานเพื่อลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี และใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม 
เทาเทียม และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
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  2) มีระบบการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีและกํากับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานอยางเครงครัดโดยผูบังคับบัญชาทุกระดับ 
  3) ผูบริหารทุกระดับมีคุณธรรมในการบริหารงาน ท้ังดานการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ และการมอบหมายงานอยางเปนธรรม 
  4) ผูบริหารทุกระดับเสริมสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้ออํานวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
  5.1 นโยบายเก่ียวกับการกําหนดคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักท่ี
ชัดเจนและเปนไปตามระเบียบข้ันตอน และมีระบบปองกันและตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ี ประกอบดวย 
   5.1.1 นโยบายหลัก 
   ใหความสําคัญและเขมงวดกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรฐาน/คูมือการ
ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกตองและความเสมอภาค ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอยาง
เครงครัด และเปนธรรม 
   5.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
   1) ใหมีการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
   2) ใหมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักดวยความเปนธรรม 
   3) ใหบุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้ันตอนอยางเครงครัด เปนมาตรฐาน และ 
ยึดหลักความถูกตอง 
  
  5.2 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 
   5.2.1 นโยบายหลัก 
   ใหความสําคัญเก่ียวกับระบบคุณธรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลดวยหลักคุณธรรม 
ยึดหลักการคํานึงถึงความรูความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และหลักความยุติธรรม 
   5.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
   1) จัดทําแนวทางหรือวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคลดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลใหมีความชัดเจน เชน การบรรจุ แตงต้ัง โยกยาย การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนข้ันเงินเดือน 
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบตาง ๆ 
   2) จัดใหมีการบริหารทรัพยากรบุคคลดวยระบบคุณธรรม ไมใชหลักอุปถัมภ และใช
หลักความม่ันคงการรับรองการเปนอาชีพ มีทางกาวหนา มีคาตอบแทน และสวัสดิการท่ีเหมาะสม ท่ีเปนเกียรติ
และศักด์ิศรี 
   3) สรางแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรใหปฏิบัติงานดวยความจงรักภักดี 
   

5.3 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ ประกอบดวย 
   5.3.1 นโยบายหลัก 
   ใหความสําคัญกับการบริหารงบประมาณและการใชจายเงินงบประมาณอยางเปน
ระบบ ตามหลักความโปรงใส หลักนิติธรรม ตรวจสอบไดและพิจารณาใชจายในสิ่งท่ีจําเปนตอการดําเนินงาน
ตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอกอยางมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล โดยยึดหลักความคุมคา 
   5.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
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   บริหารงบประมาณโดยใชหลักธรรมาภิบาล และการใชจายเงินงบประมาณใหเปนไป
ดวยความจําเปน คุมคา โปรงใส และตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน 
 
  5.4 นโยบายในการมอบหมายท่ีมีความเปนธรรม เทาเทียม และไมเลือกปฏิบัติ 
ประกอบดวย 
   5.4.1 นโยบายหลัก 
   ใหความสําคัญเก่ียวกับการมอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชา โดยการกระจาย
งานในหนาท่ีความรับผิดชอบ และอํานาจการตัดสินใจภายในขอบเขตท่ีกําหนด โดยไมเลือกปฏิบัติ เปนธรรม
แกผูรับมอบหมายงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน มีการสื่อสารและเอาใจใสติดตามในการมอบหมายงานท่ีได
มอบหมายไปตลอดจนรับผิดชอบในผลของงานท่ีไดรับมอบหมาย 

   5.4.2 มาตรการ/แนวทาง 
   1) กระจายอํานาจหนาท่ีและมอบหมายงานในหนาท่ีรับผิดชอบ โดยคํานึงถึง
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายโดยไมเลือกปฏิบัติ 
   2) ติดตามตรวจสอบและรับผิดชอบผลของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
 
   5.4.3 แผนงาน หรอืโครงการ/กิจกรรม 
 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนา
กรอบภาระงาน
บุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบล 
กุดจอก 

กรอบภาระงานของบุคลากร
สายวชิาการและสายปฏิบัติ 

- ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

งานการเจาหนาท่ี 
สํานักปลัด อบต. 
 

 
  5.5 นโยบายท่ีใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมท่ีเอื้ออํานวยและสงเสริมการปฏิบัติงาน 
ประกอบดวย 
   5.5.1 นโยบายหลัก 
   ใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมการทํางานของผูปฏิบัติงาน สงเสริมสนับสนุนใน
การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน 

   5.5.2 มาตรการ/แนวทาง 
   การจัดสภาพแวดลอมการทํางานตามความตองการของบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบลท่ีเหมาะสม จําเปน ท่ีเอื้ออํานวยและสงเสริมการปฏิบัติงาน 

5.5.3 แผนงาน หรอืโครงการ/กิจกรรม 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

๑.โครงการปรับภูมิ
ทัศนสภาพแวดลอม 
 

ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอมสูองคการ
บริหารสวนตําบลกุดจอก 
นาอยู 
 

- ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

สํานักปลัด อบต./
กองคลัง/กอง
ชาง/กอง
การศึกษา/หนวย
ตรวจสอบภายใน 
 

๒.จัดหาครุภณัฑ
การศึกษา 

รอยละของรายการครภุัณฑ
ท่ีไดรับเปนไปตามแผนการ
จัดหาพัสดุ 

 ไตรมาสท่ี 1,2,3 งานพัสดุ 

3.จัดหาครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

รอยละของรายการครภุัณฑ
ท่ีไดรับเปนไปตามแผนการ
จัดหาพัสดุ 

 ไตรมาสท่ี 1,2,3 งานพัสดุ 

๔.จัดหาครุภณัฑ
สํานักงาน 

รอยละของรายการครภุัณฑ
ท่ีไดรับเปนไปตามแผนการ
จัดหาพัสดุ 

 ไตรมาสท่ี 1,2,3 งานพัสดุ 

๕.จัดจางปรับปรุง
อาคารทรัพยสิน
องคการบริหารสวน
ตําบลกุดจอก 

รอยละของการปรับปรุง
อาคารทรัพยสินองคการ
บริหารสวนตําบลเปนไปตาม
แผนการจัดหาพสัดุ 

 ไตรมาสท่ี 1,2,3 งานพัสดุ 

 

 

  6.ดานการส่ือสารภายในหนวยงาน เผยแพรบทบาทหนาท่ีและการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลกุดจอก ผานชองทางตาง ๆ อยางชัดเจน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณเปนปจจุบัน 
  แนวปฏิบัติ 

  ใหความสําคัญในการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล    
กุดจอกอยางเปดกวาง ท่ัวถึง บนพื้นฐานแหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ควบคู
ไปกับการเปดโอกาสการมีสวนรวมของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และประชาชน 
  6.1 นโยบายหลัก 
  ใหความสําคัญของรูปแบบ วิธีการ การสื่อสารเพื่อถายทอดเก่ียวกับนโยบายท้ัง 5 ดาน ให
บุคลากรทุกคนทุกประเภททุกระดับในองคการบริหารสวนตําบล รับทราบเพื่อใหเกิดผลตอความตระหนักและ
ใหความสําคัญถึงการปฏิบัติงานท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใส 
  6.2 มาตรการ/แนวทาง 
  ถายทอดนโยบาย/มาตรการการบริหารงานดวยการซ่ือสัตยสุจริตในหนวยงาน ใหบุคลากร 
ทุกคนทุกประเภททุกระดับรับรู เขาใจ และนําไปปฏิบัติอยางมีคุณธรรมและความโปรงใส และประชาสัมพันธ
ใหสาธารณชนไดรับทราบ 
  6.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ
ประชาสัมพันธ
นโยบาย/มาตรการ
การบริหารงานดวย
การซ่ือสัตยสุจริต 
 

จํานวนสือ่ประชาสัมพันธ
นโยบาย/มาตรการการ
บริหารงานดวยความ
ซ่ือสัตยสจุริต 
 

- ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

งานประชาสัมพนัธ 
สํานักปลัด อบต. 

 
   
จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
 
    ประกาศ ณ  วันท่ี  12  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 

                                                                               
                       ( นายสมศักด์ิ  เสาทองหลาง ) 

                      นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 


