
 

 
 
 
 
 

ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตในการบริหารงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

___________________ 
 

เร่ือง   การแสดงเจตจ านงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหารและเป็นไปตาม      
         หลักธรรมาภิบาล 

 

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3(พ.ศ.2560-2564)  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารประกอบ กับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ก าหนดให้ผู้บริหาร
ของหน่วยงาน ก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จึงขอประกาศเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต 
ของผู้บริหาร ท่ีจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใสปราศจากการทุจริตเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน จึงขอให้ค ามั่นท่ีจะน าพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต ยุติธรรมควบคู่กับการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ รวมท้ังตอบสนองและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และ
ขอก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ถือปฏิบัติและด าเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ข้อ 1 เจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วย งาน และสาธารณชน
ภายนอก 

เพื่อเป็นการแสดงความต้ังใจ หรือค ามั่นท่ีจะน าพาหน่วยงานปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมท่ีจะได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจ านง 
 
ข้อ 2 นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานในฐานะเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ 

ก าหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กร ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ในฐานะ 
เป็นหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังนี้ 
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1. ด้านความโปร่งใส ข้าพเจ้าจะบริหารงานด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม ตรวจสอบได้ โดย 
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท้ังจากภายในและ
ภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ ได้หลากหลายช่องทาง การด า เนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิด
ความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
 

แนวปฏิบัติ 
 

1. ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน 
2. ด าเนินการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันมิให้ราชการเสียประโยชน์ 
3. ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของ อบต.อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
4. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจหลักของ อบต. 
5. เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็น และติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ อบต. 
6. มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนรับทราบอย่าง
ชัดเจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน 
 

นโยบายด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง ประกอบด้วย 
 

1. นโยบายหลัก มุ่งเน้น และให้ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างท่ีต้องด าเนินการตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดอย่างเคร่งครัด ด้วยความโปร่งใส มิให้เกิดโอกาสในการเกิดการทุจริตในกระบวน การจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 

2. มาตรการ/แนวทาง 
2.1 ก ากับให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์อื่นๆ รวมถึงช่องทางอื่นๆ ท่ีหลากหลาย 
2.2 ก ากับให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดท าข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจ าทุกเดือน และเผยแพร่ต่อท่ี 
สาธารณะท้ังทางเว็บไซต์และช่องทางอื่นท่ีหลากหลาย 
2.3 ก าหนดมาตรการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน     
โดยก าหนด เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.4 ก ากับให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการรายงานผลการวิเคราะห์ 
เพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง   
 

นโยบายการให้เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
 

1. นโยบายหลัก ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ และข้อมูลการด า เนินงานตาม
อ านาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้
หลากหลายช่องทาง โดยยึดหลักความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตรงไปตรงมาและตรวจสอบได้ ภายใต้
บทบัญญัติของกฎหมาย 
 

2. มาตรการ/แนวทาง 
2.1 ก าหนดให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ จัดท าส่ือเอกสารเผยแพร่ข้อมูลของหน่วย งานในช่องทางท่ีหลากหลาย 
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2.2 พัฒนาบุคลากรของ อบต. ประชาสัมพันธ์ ให้มีความรอบรู้ข้อมูลต่างๆ ในภาพรวมของ อบต.  เพื่อให้บริการ
ข้อมูลตลอดเวลาท าการ และนอกเวลาท าการ 
2.3 พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อท าการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
2.4 ก าหนดให้ทุกหน่วยงานย่อยใน อบต. จัดท าผลการด าเนินงาน พันธกิจ เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานของ 
อบต.อย่างต่อเนื่อง 
 

นโยบายส่งเสริมบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 

1. นโยบายหลัก ให้ความส าคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
ต้ังแต่ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน/จัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการรวมถึงร่วมตรวจสอบ การด าเนินงานของ 
อบต. 
 

  2. มาตรการ/แนวทาง 
2.1 จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนา อบต. ตามพันธกิจโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.2 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายใน อบต. ด าเนินโครงการภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
 

1. นโยบายหลัก ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการรับเรื่องร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี รวมถึงเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานของอบต.บ้านร่อม เพื่อให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมติดตามตรวจสอบ โดยสามารถเข้าถึงระบบการร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว 

2. มาตรการ/แนวทาง 
          2.1 จัดให้มีหน่วยงานกลางรับเรื่องร้องเรียน 
          2.2 จัดให้มีคู่มือท่ีแสดงช่องทาง ขั้นตอนการร้องเรียน และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
          2.3 ก ากับให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามกระบวนการเรื่องร้องเรียนอย่างเคร่งครัด และรายงาน
ผลการจัดการเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบตามก าหนดเวลาท่ีเหมาะสม 
          2.4 ก ากับให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนพร้อมระบุปัญหา
อุปสรรค เสนอต่อผู้บริหารเพื่อหาแนวทางแก้ไข 
 

2. ด้านความพร้อมรับผิด  มีเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและพร้อมท่ีจะรับผิดในการท างาน และ
การบริหารงานเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่สังคมว่าการขับเคล่ือนหน่วยงาน ให้เป็นไปอย่างมี
คุณธรรมและธรรมาภิบาล 
 

แนวปฏิบัติ 
 

1. ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับพร้อมรับผิดชอบต่อผลงานของ อบต.บ้านร่อม ท่ีส่งผลกระทบและเกิดความ
เสียหายต่อสังคมโดยรวม 
2. บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถโดยมุ่งผลส า เร็จของงานและ พร้อมรับฟังการ
วิพากษ์/ติชมจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน ามาปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น   

3. อบต.บ้านร่อม พร้อมรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาด และมีมาตรการด าเนินการต่อบุคลากรท่ีขาดความ 
รับผิดชอบ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ 
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            2.1 ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกขั้นตอนต้องมีความถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ประกอบด้วย 
                   2.1.1 นโยบายหลัก ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับท้ังผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีให้ความ     
ส าคัญกับการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ด้วยความมุ่งมั่น อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับยึดหลักการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัดและต่อเนื่อง และก ากับให้บุคลากรทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าท่ีตามกรอบจรรยาบรรณ
ของข้าราชการ อบต.บ้านร่อม 

         2.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
1. สนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีจัดให้ท าคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบในช่องทางท่ี
หลากหลาย 
2. จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติตามภารกิจหลัก และระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการเพื่อให้ผู้รับบริการหรือ
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
3. สร้างขวัญและแรงจูงใจโดยการประกาศยกย่องให้แก่บุคลากรท่ีมีจรรยาบรรณดีเด่นประจ าปี 
4. ก าหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารระดับหน่วยงานภายใน อบต. 
5. ด าเนินการตามระเบียบวินัยบุคลากรของ อบต.อย่างเคร่งครัด 
 

  2.2 นโยบายการแสดงเจตจ านงของผู้บริหารในการบริหารงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต และมีธรรมา 
ภิบาล ประกอบด้วย 

        2.2.1 นโยบายหลัก ส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับมีความมุ่งมั่นต้ังใจ ท่ีจะน าหน่วยงานให้ด าเนิน 
งานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต บริหารราชการโดยยึดหลักซื่อสัตย์ สุจริต และพร้อม
รับผิดชอบหากเกิดความไม่เป็นธรรมหรือการทุจริตข้ึนใน อบต. 
                   2.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
1. จัดให้มีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานและต่อสาธารณชน 
2. ก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความ
โปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ ในแต่ละด้าน 
คือ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรม การท างานในหน่วยงาน และด้านการส่ือสารภายในหน่วยงาน 

3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีเจตจ านงสุจริตท่ีจะส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานโดย
ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าท่ี โดยไม่ใช้
ต าแหน่งและหน้าท่ี ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนแต่อย่างใด 
แนวปฏิบัติ 
1. ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรทุกคนรักษาจรรยาบรรณข้าราชการ อบต.และวินัยของตนเอง เสริมสร้างพัฒนาให้ผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชารักษาจรรยาบรรณข้าราชการและมีวินัย รวมท้ังป้องกันไม่ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย 
2. อบต.บ้านร่อม ด าเนินการทางวินัยแก่ผู้กระท าผิดวินัยอย่างเคร่งครัด 

3.1 นโยบายในการป้องกันไม่ให้บุคลากรมีการรับหรือเรียกรับเงิน ส่ิงของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 
 
      



 
      -5- 
 

1.1.1 นโยบายหลัก ให้ความส าคัญในการป้องกันไม่ให้บุคลากรรับหรือเรียกรับเงิน  
ส่ิงของหรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักนิติธรรม โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าท่ี เข้มงวดกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ รวมท้ังใช้มาตรการเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้บุคลากรเรียก
รับเงิน ส่ิงของ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
1. ก าหนดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และเผยแพร่ให้ถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 
2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย เมื่อบุคลากรกระท าความผิดเพื่อให้บุคลากรตระหนักในการไม่รับหรือ
เรียกรับเงิน ส่ิงของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.2 นโยบายหลักเก่ียวกับการป้องกันไม่ให้บุคลากรใช้ต า แหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์
ประกอบด้วย 
                 3.2.1 นโยบายหลัก ให้ความส าคัญและใช้มาตรการเด็ดขาดเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้บุคลากรใช้
ต าแหน่งหน้าท่ีของตนอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อื่น โดยยึดหลักความซื่อสัตย์
สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี 
                3.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
1. ก าหนดให้มีการรณรงค์เผยแพร่หรือให้ความรู้เกี่ยวกับโทษวินัยในการใช้ต าแหน่งหน้าท่ีของตนอย่างไม่เป็นธรรม
เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อื่น 
2. สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ให้มีพฤติกรรมท่ีเข้าข่ายการใช้ต าแหน่งในการเอื้อประโยชน์
แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อื่น 
 

3.3 นโยบายเก่ียวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย ประกอบด้วย 
                 3.3.1 นโยบายหลัก ตระหนักและให้ความส าคัญการทุจริตเชิงนโยบายซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตท่ี
เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเป็นหน่วยงานธุรกิ จ
เอกชน/     พวกพ้องหรือมีการแทรกแซงทางการเมืองร่วมด้วย เพื่อเอื้อประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทาน
ของหน่วยงาน หรือแลกเปล่ียนกับการก าหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผู้บริหารหน่วยงาน 
                 3.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
1. ก าหนดให้มีการรณรงค์เผยแพร่ หรือให้ความรู้เกี่ยวกับโทษวินัย เมื่อมีการทุจริตเชิงนโยบาย 
2. ก าหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารระดับหน่วยงานภายใน อบต. 

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร จะบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่ง
ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาคโปร่งใสและเป็นธรรม ไม่ทนต่อ
การทุจริตท้ังปวงและมีความละอายและเกรงกลัวที่จะกระท าทุจริตรวมท้ังการด าเนินการ เพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

 

แนวปฏิบัติ 
 

1. ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้น าในการแสดงเจตจ านงซื่อสัตย์สุจริต และก าหนดให้มีการปฏิบัติงานด้านการอง 
กันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
2. แต่งต้ังคณะท างานต่อต้านการทุจริตเพื่อการบริหารงานท่ีโปร่งใส ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบงาน ก าหนด
มาตรการออกระเบียบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
ด าเนินงาน 
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4.1 นโยบายการปลูกฝังและการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย 
       4.1.1 นโยบายหลัก การให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานท่ีดีให้กับบุคลากร 

มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ ไม่ยอมรับ ไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบั ติงานทุก
ประเภท เกิดความอายและกลัวที่จะกระท าการทุจริต ไม่เพิกเฉยและพร้อมท่ีจะด าเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต 

       4.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
1. ก าหนดให้มีการรณรงค์หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการลงโทษวินัยเมื่อบุคลากรกระท าการทุจริต 
2. สร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานอย่างสุจริต ไม่เพิกเฉย และพร้อมท่ีจะด าเนินการเพื่อยับยั้งการ
ทุจริต 

4.2 นโยบายเก่ียวกับการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประกอบด้วย 
       4.2.1 นโยบายหลัก ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน 

หน่วยงานโดยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระท าท่ีเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ และให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

       4.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
1. ก าหนดให้มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.บ้านร่อม 
2. ก าหนดให้มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

4.3 นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย 
       4.3.1 นโยบายหลัก ให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริต โดยจัดท าแผนป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานและการน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให้
ความส าคัญกับกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในเกี่ยวกับการด าเนินงานท่ีมีความเส่ียงหรือมีโอกาสท่ีจะเกิดการ
ทุจริต 
                 4.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
1. ก าหนดให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบด าเนินการและประเมินผลการด าเนินงาน 
รวมท้ังรายงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบ 
2. จัดต้ังกลุ่มบุคลากรหรือจัดต้ังชมรมเพื่อการบริหารงานโปร่งใส ช่วยการป้องกันและตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน จะปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรมุ่งเน้นผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
บริหารงานและการด าเนินชีวิตมีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่องการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณการมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 

แนวปฏิบัติ 
 

1. มีการก าหนดขั้นตอน คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีการปฏิบัติงานตาม คู่มือหรือมาตรฐานเพื่อ
ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี และให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมและเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 
2. มีระบบการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีและก ากับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัดโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับ 
3. ผู้บริหารทุกระดับมีคุณธรรมในการบริหารงาน ท้ังด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการ
มอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 
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4. ผู้บริหารทุกระดับเสริมสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.1 นโยบายเก่ียวกับการก าหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ชัดเจนและ
เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
ประกอบด้วย 

5.1.1 นโยบายหลัก ให้ความส าคัญและเข้มงวดกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรฐาน/ 
คู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้องและความเสมอภาค ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอย่าง
เคร่งครัดและเป็นธรรม 

5.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
1. ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
2. ให้มีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม 
3. ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้อง 

5.2 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 
5.2.1 นโยบายหลัก  ให้ความส าคัญเกี่ยวกับระบบคุณธรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วย 

หลักคุณธรรมยึดหลักการค านึงถึงความรู้ความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และหลักความยุติธรรม 
5.2.2 มาตรการ/แนวทาง 

1. จัดท าแนวทางหรือวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความชัดเจน เช่น การ
บรรจุแต่งต้ัง โยกย้าย การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือน และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
รูปแบบต่างๆ 
2. จัดให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยระบบคุณธรรม ไม่ใช้หลักอุปถัมภ์ และใช้หลักความมั่นคงการรับรองการ
เป็นอาชีพ มีทางก้าวหน้า มีค่าตอบแทน และสวัสดิการท่ีเหมาะสม ท่ีเป็นเกียรติและศักดิ์ศรี 
3. สร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี 

5.3 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย 
                     5.3.1 นโยบายหลัก ให้ความส าคัญกับการบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
อย่างเป็นระบบ ตามหลักความโปร่งใส หลักนิติธรรม ตรวจสอบได้และพิจารณาใช้จ่ายในส่ิงท่ีจ า เป็นต่อการ         
ด าเนินงานตามภารกิจของ อบต. อย่างมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล โดยยึดหลักความคุ้มค่า 

5.3.2 มาตรการ/แนวทาง บริหารงบประมาณโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และการใช้จ่ายเงิน 
งบประมาณให้เป็นไปด้วยความจ าเป็นคุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 

5.4 นโยบายในการมอบหมายที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ  ประกอบด้วย 
          5.4.1 นโยบายหลัก  ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการ 

กระจายงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ และอ านาจการตัดสินใจภายในขอบเขตท่ีก าหนด โดยไม่เลือกปฏิบัติ เป็น
ธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีการส่ือสารและเอาใจใส่ติดตามในการมอบ หมายงานท่ีได้
มอบหมายไปตลอดจนรับผิดชอบในผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย 

5.4.2 มาตรการ/แนวทาง  
1. กระจายอ านาจหน้าท่ีและมอบหมายงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ โดยค านึงถึงขอบเขตอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
2. ติดตามตรวจสอบและรับผิดชอบผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย 
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5.5 นโยบายที่ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
                     5.5.1 นโยบายหลัก ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมการท างานของผู้ปฏิบัติงาน ส่งเสริม
สนับสนุนในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 

5.5.2 มาตรการ/แนวทาง  การจัดสภาพแวดล้อมการท างานตามความต้องการของบุคลากร 
ของ อบต.ท่ีเหมาะสม จ าเป็น ท่ีเอื้ออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน 
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน จะส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการส่ือสารโดยน าเทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใช้
ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ี
เกี่ยวข้องได้โดยเปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้อง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 

แนวปฏิบัติ 
 

1. ให้ความส าคัญในการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม อย่างเปิดกว้าง 
ท่ัวถึงบนพื้นฐานแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสการมี
ส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน 
6.1 นโยบายหลัก  ให้ความส าคัญของรูปแบบ วิธีการ การส่ือสารเพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายท้ัง 5 ด้าน ให้
บุคลากรทุกคนทุกประเภททุกระดับใน อบต. รับทราบเพื่อให้เกิดผลต่อความตระหนักและให้ความส า คัญถึงการ
ปฏิบัติงานท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใส 
6.2 มาตรการ/แนวทาง ถ่ายทอดนโยบาย/มาตรการการบริหารงานด้วยการซื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงาน ให้
บุคลากรทุกคนทุกประเภททุกระดับรับรู้ เข้าใจ และน า ไปปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส และ
ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี   1  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 

 
 (นายสัมภาษ  อยู่พร้อม) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 
 
 


