
 

 

 



 

รายละเอียดการกําหนดนโยบาย 

มาตรการและแผนงานเพื่อใหห้นว่ยงานภาครฐัดาํเนินการ 

ตามประกาศองค์การบรหิารส่วนตําบลวงัตะเฆ ่

เรื่อง การแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสร้างคณุธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ 

ลงวันที่ 4 มกราคม  พ.ศ. 2564 

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

1. ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบตัริาชการตามภารกิจของหน่วยงานที่มี

ความโปร่งใสการมีระบบการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ด ีหรอืหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

ด้วยความเป็นธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัตงิานตามอํานาจหน้าที่ดังนี ้

1.1 การให้และการเปดิเผยขอ้มูลต่างๆ ของหน่วยงานต้องชัดเจน ถูกตอ้ง และ

ครบถว้น รวมถงึใหป้ระชาชนหรอืผู้มสีว่นได้สว่นเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลตา่งๆของหน่วยงานได้

โดยสะดวกและรวดเร็ว 

1.2 การดําเนินการเกีย่วกับการจัดซือ้จดัจา้ง ตอ้งดําเนินการและส่งเสริมใหเ้กิด

ความโปร่งใสในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนด 

1.3 การเปิดโอกาสใหม้ผีู้มีส่วนได้เสยีเข้ามามีสว่นร่วมในการดําเนินงานในขั้นตอน

ต่างๆ ของหน่วยงาน ตัง้แต่การแสดงความคดิเห็น รว่มวางแผนและจัดทําแผนงาน ร่วมดําเนินการ 

และร่วมตดิตามตรวจสอบการดําเนินงานของหนว่ยงาน 

1.4 การดําเนินการ การจัดการเรื่องร้องเรียนเกีย่วกับการปฏบิัติหนา้ที่ของ

เจ้าหน้าที่อันไม่โปร่งใสหรอืทุจริตต่อหนา้ที ่

2. ความพร้อมรบัผดิ (Accountabitity) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจ้าหนา้ที่

มคีวามรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยคาํนงึถึงความสําเร็จของงาน ยึดหลักคุณธรรม

จริยธรรม โดยคํานงึถงึความถูกตอ้งตามกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชพีอย่างมปีระสิทธิภาพ เป็นที

ยอมรับและเชื่อถือจากผูร้บัริการหรือผู้มีสว่นไดเ้สียทีแ่สดงถึงความพยายามในการปฏบิัติหนา้ที่

อย่างเต็มความสามารถ ดงันี ้

2.1 ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตอ้งมพีฤติกรรมและทัศนคตทิีแ่สดงถึง

การปฏิบัตงิานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสทิธิภาพ 

2.2 เจ้าหน้าที่ตอ้งปฏบิัติงานในทกุขั้นตอนให้ถกูต้องตามกฎหมายและระเบียบ

ข้อบังคบัต่างๆอย่างครบถว้นและเครง่ครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในการปฏิบตังิานของตนเอง 
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2.3 การกําหนดทิศทางและนโยบายของผูบ้ริหารหน่วยงานที่จะตอ้งมเีจตจํานงใน

การบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดเม่ือเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่

สังคมว่าการขบัเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 

3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption Free Index) หมายถึง พฤตกิรรม

ของเจ้าหนา้ทีข่องรฐัที่มีการดําเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐาน

ในระหว่างการส่งมอบบริการหรือขัน้ตอนการใหบ้ริการ ไม่เลอืกปฏบิัติเมื่อไดร้ับการเสนอเงื่อนไข

พเิศษหรือจูงใจ เพื่อใหไ้ด้มาซึ่งผลประโยชน์สว่นตน กลุ่มหรือพวกพอ้ง หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

มพีฤตกิรรมเหล่านี้มาก และเจา้หนา้ที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือ

ขั้นตอนการให้บริการด้วยความเป็นธรรมแลว้ ก็จะสง่ผลใหห้น่วยงานมคีวามปลอดจากการทุจริตใน

การปฏิบัตงิาน ดังนี ้

3.1 สอดส่องและป้องกันการปฏิบัตงิานของเจ้าหนา้ที่ในหน่วยงาน มใิหม้พีฤตกิรรม

ที่เข้าข่ายการทุจริตต่อเจ้าหน้าที่เช่น การเรยีกรับเงิน สิ่งของ หรอืผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสยี เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานของตนเอง หรอืการปฏบิัติ ละเวน้การปฏบิัติหนา้ที่ การใช้

ตําแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตน และหรือ

ผู้อื่นผู้ใด 

3.2 สอดส่องและป้องกันการปฏิบัตหิน้าที่ของผูบ้ริหาร มใิหม้พีฤตกิรรมที่เข้าข่าย

การทุจริตในเชงินโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพนัธ์เกือ้หนุนกันระหว่าง

ผู้บริหารของหนว่ยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในสัญญา

โครงการหรอืสัมปทานของหน่วยงานแลกเปลี่ยนการกําหนดนโยบายหรอืการอนุมัตใิดๆของ

ผู้บริหารของหนว่ยงาน 

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) หมายถึง หน่วยงานภาครัฐมี

การปฏิบัตริาชการตามภารกิจของหน่วยงานที่ขัดหลกัคุณธรรมจรยิธรรมตามประมวลจรยิธรรม 

จรรยาวิชาชพี และมีระบบการต่อตา้นการทุจริตอย่างมปีระสิทธิภาพ ดังนี ้

4.1 การปลูกฝัง สัง่สอน หรอืถ่ายทอดแนวทางซึ่งกันและกันของเจ้าหนา้ที่ใน

หน่วยงาน เพื่อให้มีพฤตกิรรมและทัศนคติที่ดใีนการปฏิบัติงาน จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจํา

หรอืวัฒนธรรมที่ดขีองหน่วยงานเป็นการกล่อมเกลาทางสังคม(Socialization) ใหไ้ม่ยอมรบั

พฤตกิรรมการทุจริต จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสงัคม (Social 

Sanction) อันจะทําให้เกิดความละอายหรอืความกล้าที่จะกระทําการทุจริต 
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4.2 การปลูกฝังและสรา้งใหเ้กิดวัฒนธรรมทางความคดิแยกแยะผลประโยชนส์่วน

ตนกับผลประโยชน์สว่นรวมให้ไดซ้ึ่งถือเป็นการป้องกนัการทุจริตต้ังแต่รากฐานของพฤตกิรรมการ

ทุจริต 

4.3 กําหนดและจัดทําแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน 

4.4 การมกีระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึง่จะ

ทําใหเ้จ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความสําคัญ และเกิดความตระหนักถงึผลของการทุจริต จน

ก่อใหเ้กิดเป็นวัฒนธรรมในการรว่มต่อต้านการทุจริตได้ 

5. ด้านคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) หมายถงึ ระบบการ

บริหารงานของหน่วยงานทีม่กีารบริหารจัดการที่ดยีดึระบบคณุธรรมความโปรง่ใสในการปฏิบัติงาน 

มุ่งเนน้ผลประโยชน์ส่วนรวมดัชนีนี้เป็นการวัดระบบการบริหารงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องของการ

บริหารงานบุคคล (Personal Management)ยดึหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ ได้แก่ การสรรหา 

การพัฒนาและการรกัษา ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) ยึดหลัก

ความคุม้ค่า หมายถึง หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุดแกร่าชการและ

ตรงตามวัตถปุระสงค์การใชจ้่ายงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน 

(Faimess in Work Assignment) ยึดหลักการคํานงึถึงความรู้ความสามารถ และมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานดังนี้ 

5.1 การให้ความสําคญักับการปฏบิัติงาน โดยให้มคีู่มอืหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

5.2 การปฏิบัติงานตามคู่มอืหรือมาตรฐานการปฏบิัติงานอย่างเครง่ครัดอยู่เสมอ 

และจะตอ้งเป็นการปฏบิัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 

5.3 การมคีุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน ตัง้แต่การบรหิาร

ทรัพยากรบุคคลได้แก่การบรรจุแต่งตัง้ โยกย้าย พจิารณาความดีความชอบ เป็นตน้ กระบวนการ

สร้างแรงจงูใจ ความก้าวหนา้ในสายงาน และการพัฒนาสมรรถนะเจา้หนา้ที ่

5.4 การมคีุณธรรมในการบริหารงบประมาณ การใชจ้่ายเงินงบประมาณจะตอ้ง

เป็นไปอย่างโปร่งใส และจะตอ้งพจิารณาใชจ้่ายในสิ่งจําเป็นต่อการดําเนินงานตามภารกิจของ

หน่วยงานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด 

5.5 การมีคุณธรรมในการสั่งงานมอบหมายงานให้แก่ผู้ใตบ้ังคบับญัชา ที่จะตอ้ง

คํานงึถึงขอบเขตอํานาจหนา้ที่ตามกฎหมายของผผู้มอบหมายงาน มคีวามเป็นธรรมแกผู่้รับ

มอบหมายงานทกุคนอย่างเท่าเทยีมมกีารสือ่สารและเอาใจใส่ติดตามในการมอบหมายไป ตลอดจน

รับผดิชอบผลของงานที่ไดร้ับมอบหมายไปดว้ย 
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5.6 การให้ความสําคญักับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยและสง่เสริมการปฏบิัตงิาน

ของเจ้าหนา้ที่ในหนว่ยงาน 

…………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระ การประชุมประจำเดือน มกราคม 2565 

วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

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

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

ปลัดอบต.วังตะเฆ่ 1. แจ้งประกาศผลการรับรองการเลอืกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัง

ตะเฆ่ ใหพ้นักงานส่วนตำบลได้รับทราบ พรอ้มกล่าวตอนรับนายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่พร้อมคณะ  

 2. ก่อนเข้าปฏิบัติหนา้ที่ เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ลงนาม

ในประกาศแสดงเจตจำนงสุจรติ เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการ

บริหารราชการ พร้อมอ่านประกาศฯให้พนักงานส่วนตำบลทุกคนได้รับทราบ  

 3. เชิญหัวหน้าส่วนราชการ กอง/สำนักกล่าวตอนรับนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลพร้อมคณะ 

 4. เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เป็นประธานในการจัดประชุม

พนักงานส่วนตำบลในการมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง พิจารณา 

1. มอบหมายภารกิจงานของแต่ละกอง 

1.1 สำนักปลัด 

1.2 กองช่าง 

1.3 กองสวัสดิการสังคม 

1.4 กองคลัง 

1.5 กองส่งเสริมการเกษตร 

1.6 กองการศกึษา 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ 



 

 



 

 

 


