
 

                                                 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
เรื่อง การแสดงเจตจ านงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

                                    ......................................................................... 

  ตามยุทธศาสตร์ช าติ  ว่ าด้ วยการป้องกันและปราบป รามการทุจริ ต  ระยะที่  ๓  
(พ.ศ.2๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ก าหนดให้
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารประกอบ
กับมติคณะรัฐมนตรี  เมื่ อวันที่  ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครั ฐทุกหน่วยงาน  
เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่ 
ส านักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ นั้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี จึงได้ประกาศเจตจ านง
สุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของบุคลากรและหน่วยงานใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนอย่างทั่วถึง
เพ่ือให้บรรลุเจตจ านงดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ จึงก าหนดแนวทางถือปฏิบัติและ
ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ด้านความโปร่งใส พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน  
ตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด  
  ๒. ความพร้อมรับผิด พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการด้วยความรับผิดชอบตามบทบาท 
หน้าที่ของตน ค านึงถึงความส าเร็จของงาน  
  ๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการ
ตามกระบวนการ มาตรฐานไม่เลือกปฏิบัติ  
  ๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร พัฒนาและส่งเสริมทุกกอง ส านัก ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ให้ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มีระบบต่อต้านการทุจริต และ
ปลูกฝังพฤติกรรมสุจริตจนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน  
  ๕. ด้านการสื่อสารในหน่วยงาน พัฒนาและส่งเสริมทุกกอง ส านักในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งดินสอ มีการสื่อสารถ่ายทอดนโยบายทั้ง ๕ ด้านให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและถือปฏิบัติ  
  ๖. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตต่างๆในหน่วยงาน ไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการ  
ลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลท าให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกิดความอายหรือความกลัว 
ทีจ่ะกระท าการทุจริต 
 
 

/๗. ประชาสัมพันธ์.... 
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๗. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสารเบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน

ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
  ๘. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษชั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 
โดยมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

 
     
        (นายส าราญ  อ่อนอรุณ) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แนวทางปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวการแสดงเจตจ านงสุจริต 

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
******************************* 

1 นโยบายด้านความโปร่งใส พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

 แนวทางปฏิบัติ 
- หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานที่ชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน ประชาชนสามารถ

เข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
- การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานต้องโปร่งใสทุกขั้นตอนตามท่ีกฎหมายก าหนด 
- หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน  

จัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินงาน และร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน 
- หน่วยงานมีกระบวนการการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ 
- หน่วยงานมีขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงาน/ระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

2 นโยบายด้านความพร้อมความรับผิด พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการด้วยความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหน้าที่ตน ค านึงถึงความส าเร็จของงาน 

 แนวทางปฏิบัติ 
- ผู้บริหารทุกระดับ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ 
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ งานทุกขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัติราชการของตนเอง 
- ผู้บริหารแสดงเจตจ านงในการบริหารงานอย่างชื่อสัตย์สุจริตและพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด 

3 นโยบายด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการ
ตามกระบวนการมาตรฐานไม่เลือกปฏิบัติ 

 แนวทางปฏิบัติ 
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นธรรมและโปรงใสตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เรียกรับ 

ผลประโยชน์ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 
- ผู้บริหารทุกระดับไม่มีการประพฤติตนเข้าข่ายทุจริตเชิงนโยบาย 

4 นโยบายด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองศ์กร พัฒนาและส่งเสริมทุกกองส านักในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งดินสอ ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มีระบบต่อต้านการทุจริต  
และปลูกฝังพฤติกรรมสุจริตจนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 

 แนวทางปฏิบัติ 
- หน่วยงานมีกระบวนการปลูกฝัง สั่งสอนหรือถ่ายทอดพฤติกรรมสุจริตแก่กันของเจ้าหน้าที่ 

ในหน่วยงานจนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าวันหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
- หน่วยงานมีกระบวนการปลูกฝังความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

แก่เจ้าหน้าที่ 
 
 

.../-2- หน่วยงาน 
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- หน่วยงานมีการก าหนดแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
- หน่วยงานมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพจนเป็นวัฒนธรรม 

การร่วมต่อต้านการทุจริต 
5 นโยบายด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน พัฒนาและส่งเสริมทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแก่งดินสอ ยึดถือระบบธรรมาภิบาล คุณธรรมความโปร่งใส่ในการบริหารงาน บริหารบุคคล 
และบริหารงบประมาณ มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม 

 แนวทางปฏิบัติ 
- หน่วยงานมีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
- เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามคู่มืออย่างเคร่งครัด/เป็นธรรมและเท่าเทียม 
- หน่วยงานมีกระบวนการแสดงถึงความมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล เช่น ความดีความชอบ  

มีกระบวนการสร้างแรงจูงในและความก้าวหน้าในสายงานและสมรรถนะเจ้าหน้าที่ 
- หน่วยงานมีกระบวนการแสดงถึงความมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณอย่างโปร่งใส พิจารณา

การใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า 
- หัวหน้างานมีพฤติกรรมแสดงออกอย่างมีคุณธรรมในการสั่งงาน/มอบหมายงานต้องค านึงถึง 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบงาน 
- หน่วยงานมีกระบวนการที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและส่งเสริม  

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
6 นโยบายด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน พัฒนาและส่งเสริมทุกกอง ส านักในสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแก่งดินสอให้มีการสื่อสารถ่ายทอดนโยบายทั้ง ๕ ด้านให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและถือ
ปฏิบัติ 

 แนวทางปฏิบัติ 
- หน่วยงานมีกระบวนการรูปแบบวิธีการช่องทางการสื่อสาร ในการถ่ายทอดนโยบายทั้ง ๕ ด้าน 

ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ เพ่ือให้เกิดวามตระหนักและให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลัก  
ธรรมาภิบาล มีคุณธรรมและความโปร่งใส เช่น หนังสือสั่งการสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ไลน์ เฟสบุค  
เป็นต้น 

 
............................................................. 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                 

 

             

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทาง 

            การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2564 

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

  ตามที่ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕5๙ ให้หน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานเข้าร่วม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ซึ่งในแบบประเมินก าหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงาน ก าหนดนโยบายมาตรการ แผนงาน หรือ
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ๖ ด้าน ได้แก่  

๑. ด้านความโปร่งใส 
๒. ด้านความพร้อมรับผิด  
๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  
๕. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงานและ  
๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 

  ฉะนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ จังหวัด
ปราจีนบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ จึงก าหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้ 

๑. นโยบายด้านความโปร่งใส 
1.1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจหลักโดยให้

ระบุรายละเอียดของผู้ส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ แต่ละข้ันตอนด้วย ดังนี้ 
1.1.1 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ 
1.1.2 จัดท าแผนงาน/โครงการ 
1.1.3 ด าเนินโครงการ 

1.2 ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส ดังนี้ 
1.2.1 ประกาศเผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา ๓๐ วันท าการ หลังจาก

วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
1.2.2 เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สาธารณชนสามารถ

ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้ อจั ดจ้ า งได้  โดยมีองค์ประกอบ ชื่ อโครงการ งบประมาณ ผู้ ซื้ อของ  ผู้ ยื่ นซอง  
ผู้ได้รับคัดเลือก 

/1.2.3.ก าหนด 
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1.2.3 ก าหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.3 ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบ
ผ่านเว็บไซต์และสื่ออ่ืนๆ ดังนี้ 

1.3.1 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่
กฎหมายก าหนด 

1.3.2 ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
โครงการ 

1.3.3 ประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ 
1.3.4 ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีที่มีคุณสมบัติเบื้องตันในการจัดซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ 
1.3.5 ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและ

เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
1.4 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 

1.4.1 ให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าแต่ละปีงบประมาณ  
1.4.2 น าผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจ าแต่ละปีงบประมาณมาใช้ในการปรับปรุง

การจัดซือ้จัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป  
1.5 มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี้ 

1.5.1 มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน 
1.5.2 มีข้อมูลอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ 
1.5.3 มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือ

ระบบ call center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้บริการข้อมูลตลอดเวลาท าการ 
1.5.4 มีการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานทางสื่อต่างๆ 

1.6 มีการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ดังนี้ 
1.6.1 มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
1.6.2 มีการก าหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
1.6.3 มีระบบการตอบสนอง หรือรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
1.6.4 มีรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ 
๒. นโยบายด้านความพร้อมรับผิด 

2.1 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เต็ม
ความสามารถ มีความกระตือรือร้น มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

2.2 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ จะต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบ มากกว่าเรื่องส่วนตัว         

/2.3 เจ้าหน้าที่… 
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2.3 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ จะต้องมีส่วนในความรับผิดชอบหากเกิดความ
เสียหาย อันเนื่องมาจาการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของตนเอง 

2.4 ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ จะต้องแสดงเจตจ านงที่จะมุ่งน าหน่วยงานให้
มีการด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความ
เสียหายต่อสังคมส่วนรวม 

2.5 ผู้ บ ริห ารขององค์ การบริหารส่ วนต าบลแก่ งดินสอ จะต้ องสนับสนุน งบประมาณ 
หรือการด าเนินการ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์ สุจริตมากข้ึนในหน่วยงาน 

2.6 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ จะต้องเปิดโอกาสพร้อมรับฟัง     การ
วิพากษ์ หรือติชม จากประชาชน /ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
๓. นโยบายด้านการปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

3.1 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ จะต้องไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืน
ใด เพื่อแลกกับการให้บริการหรืออ านวยความสะดวก 

3.2 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ จะต้องไม่ใช้อ านาจหน้าที่ เพ่ือเอ้ือประโยชน์
แก่ตนเอง และพวกพ้อง 

3.3 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ จะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาโครงการ 
ใดๆ ของหน่วยงาน 

3.4 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ จะต้องไม่มีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์ หรือ
มีผลประโยชน์ ร่วมกับคู่สัญญา โครงการใดๆ 

3.5 การด าเนินการ/การอนุมัติต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ จะต้องไม่มีการ
แทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอ านาจ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

 
๔. นโยบายด้านวัฒนธรรมคุณธรรมภายในองค์กร 

4.๑ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ จะต้องมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่
ดี มีคุณธรรม และซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่กันอยู่เสมอ 

4.๒ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  เมื่อพบเห็นการทุจริตที่ เกิดขึ้น 
จะต้องไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะด าเนินการร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลแก่กลุ่มตรวจสอบภายในผู้บังคับบัญชา 
หรือนายกเทศมนตรีต าบลคลองหาด เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบการทุจริต นั้น 

4.๓ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ จะต้องไม่ทนและยอมรับต่อการกระท าการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 

4.๔ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ จะต้องไม่น าวัสดุ อุปกรณ์และของใช้ใน
ราชการไปใช้ส่วนตัว 

4.๕ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ จะต้องไม่กระท าการใดๆที่เป็นการเอ้ือ
ประโยชน์ต่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

4.๖ ให้มีการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ  
ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถยับยั้งการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

/4.7 หน่วยตรวจ… 
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4.๗ หน่วยตรวจสอบภายใน จะต้องด าเนินการอย่างมีอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้บริหาร  
หรือผู้มีอ านาจ และสามารถยับยั้งการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.๘ ให้มีการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
4.8.๑ ให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
4.8.๒ ให้มีการการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
4.8.๓ ใ ห้ มี ก า ร แลก เปลี่ ย น เ รี ย น รู้ ภ า ย ในหน่ ว ย ง าน  เ พ่ื อ ให้ เ กิ ด ค ว าม รู้ เ รื่ อ ง 

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 
4.8.๔ ให้มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบ เพ่ือป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
4.๙ ให้มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน  
4.๑๐ให้มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประจ าแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือน ามาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของปีงบประมาณถัดไป 
4.๑๑ ให้มีการรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน ดังนี้ 

4.10.๑ ให้มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส 
4.10.๒ ให้มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มี

ความโปร่งใสยิ่งขึ้น 
 

๕. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
5.๑ การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ การพิจารณาความดีความชอบหรือการให้สิทธิ

ประโยชน์ต่างๆ 
5.๒ สร้างแรงจูงใจ เพ่ือรักษาเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต 
5.๓ ให้มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา อย่าง

เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
5.๔ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปด้วยความจ าเป็น คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
5.๕ ให้มีการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สั่งงานในเรื่องส่วนตัว 
5.๖ ให้มีการอธิบายรายละเอียดของงาน ก าหนดเป้าหมาย ติดตามให้ค าแนะน า และร่วมแก้ปัญหา

ในงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
5.๗ ให้มีการเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมอย่างสม่ าเสมอ 
5.๘ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอนอย่าง

เคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้องอยู่เสมอ 
5.๙ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม 

เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 
5.๑๐ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ดังนี้ 

5.10.๑ ให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ที่เป็นปัจจุบัน 
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5.10.๒ ให้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติ งานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ งาน 
ตามภารกิจหลัก โดยต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับผลผลิตและผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน มีการเปรียบเทียบขั้นตอน/
กระบวนการ ปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ในคู่มือกับการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการ
พัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

5.๑๑ ให้มีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม ดังนี้ 
5.11.๑ ให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติ งานตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ ใช้ 

ในการด าเนินการให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ อย่างชัดเจน 
5.11.๒ จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

ตามภารกิจหลัก 
๖. นโยบายด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 

6.๑ ให้ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ถ่ายทอดนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับทราบ 

6.๒ ให้ส านักงานปลัด น าประกาศนโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความ
โปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ เผยแพร่ในเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 

6.๓ ให้ผู้บริหารแสดงเจตจ านงต่อหน่วยงานและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ
และสาธารณชนทราบในการประชุม และสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ หนังสือแจ้งเวียน 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

 
     
       (นายส าราญ  อ่อนอรุณ) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 

 
 

 

 

 

 


