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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
เรื่อง เจตจานงองค์การบริหารส่วนตาบลโพนเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการบริหารงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-------------------------เพื่อส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตาบลโพนเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การบริหารงาน จึงกาหนด เจตจานงนโยบายหลัก มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อยึดถือเป็น
แนวปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมขอองค์การบริหารส่วนตาบลโพน ให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
ควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง
1.ด้านความโปร่งใส
ประชาชนผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลโพน ได้อย่างสะดวกในช่องทางที่กาหนด มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
โพนและมีการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ
แนวปฏิบัติ
1)ดาเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่อประชาชน
2)ดาเนินการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันมิให้
ราชการเสียประโยชน์
3)ดาเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนอย่าง
ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
4)เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจหลักของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพน
5)เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็น และติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโพน
6)มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน
และประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนให้
ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนามาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงาน
1.1 นโยบายดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
1.1.1 นโยบายหลัก
มุ่งเน้น และให้ความสาคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนด
อย่างเคร่งครัด ด้วยความโปร่งใส มิให้เกิดโอกาสในการเกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้
1.1.2 มาตรการ/แนวทาง
1)กากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างดาเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์อื่นๆ รวมถึงช่องทางอื่นๆ ที่หลากหลาย
2)กากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจาทุก
เดือน และเผยแพร่ต่อที่สาธารณะทั้งทางเว็บไซต์และช่องทางอื่นที่หลากหลาย
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3)กาหนดมาตรการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และผู้เสนองาน โดยกาหนดเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4)กากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการรายงาน
ผลการวิเคราะห์ เพื่อนามาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง
1.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินการ
รับผิดชอบ
1.พัฒนาเว็บไซต์การ 1.มีช่องทางการเผยแพร่
ตั้งแต่
งานพัสดุ กองคลัง
เผยแพร่ข้อมูลการ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน
ตุลาคม 2560
สานักปลัด อบต.
จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์ของเทศบาลอย่าง
เป็นระบบ
2.ความพึงพอใจของผู้เข้า
เยี่ยมชมเว็บไซต์
2.จัดทารายงาน
1.มีรายงานการวิเคราะห์ผล
สิงหาคม 2561 งานพัสดุ กองคลัง
“การวิเคราะห์การ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี
จัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา งปม.61 รวมถึงมีการ
และแนวทางการ
วิเคราะห์ปัญหาและแนว
พัฒนา”
ทางการแก้ไขสาหรับปี งปม.
62
2.มีการนาผลการวิเคราะห์
สิงหาคม 2561 งานพัสดุ กองคลัง
จาก งปม.61 มาปรับปรุง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างปี
งปม.62
3.มีรายงานการวิเคราะห์ผล
กรกฎาคม 2561 งานพัสดุ กองคลัง
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี
ร่วมกับ
งปม.61 รวมถึงมีการ
วิเคราะห์ปัญหาและแนว
ทางการแก้ไข สาหรับปี
งปม.62
3.จัดทาแผนพัฒนา มีแผนพัฒนาระบบการ
ตั้งแต่
งานพัสดุ กองคลัง
ระบบการจัดซื้อจัด จัดซื้อจัดจ้าง
กันยายน 2560
จ้าง
1.2 นโยบายการให้เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ประกอบด้วย
1.2.1 นโยบายหลัก
ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ และข้อมูลการดาเนินงานตามอานาจ
หน้าที่ที่กฎหมายกาหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้หลากหลาย
ช่องทาง โดยยึดหลักความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตรงไปตรงมาและตรวจสอบได้ ภายใต้บทบัญญัติของ
กฎหมาย
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1.2.2 มาตรการ/แนวทาง
1)กาหนดให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์จัดทาสื่อเอกสารเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานใน
ช่องทางที่หลากหลาย
2)พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ให้มีความรอบรู้ข้อมูลต่างๆ ในภาพรวมของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพน เพื่อให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทาการ
3)พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อทาการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
1.จัดทาแผนการ
พัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
2.พัฒนาเว็บไซต์ของ
อบต.โพน
3.พัฒนาบุคลากร
ด้านการ
ประชาสัมพันธ์
4.พัฒนาเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์
กับองค์กรสื่อ
ภายนอก อบต.

แผนการพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
จานวน 1 แผน
เว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโพน
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา
จานวนเครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ์กับองค์กรสื่อ
ภายนอก อบต.

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2561

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัด อบต.
กองคลัง

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2561

สานักปลัด อบต.

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2561

สานักปลัด อบต.

สานักปลัด อบต.

1.3 นโยบายส่งเสริมบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ประกอบด้วย
1.3.1 นโยบายหลัก
ให้ความสาคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ตั้งแต่
ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน/จัดทาแผนงาน ร่วมดาเนินการ รวมถึงร่วมตรวจสอบการดาเนินงานของ
อบต.
1.3.2 มาตรการ/แนวทาง
1)จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาอบต.โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2)ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายในอบต.ดาเนินโครงการภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
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1.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
1.ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการ
ดาเนินงานของอบต.
2.พัฒนาแผนงาน/
โครงการโดยการมี
ส่วนร่วมกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

จานวนหน่วยงานที่ได้ดาเนิน
โครงการโดยการมีส่วน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จานวนโครงการที่เกิดจาก
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตุลาคม 2560

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัดอบต./
กองคลัง/กอง
ช่าง/กอง
การศึกษา
ตลอด
สานักปลัดอบต./
ปีงบประมาณ พ.ศ. กองคลัง/กอง
2561
ช่าง/กอง
การศึกษา/

1.4 นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน
ประกอบด้วย
1.4.1 นโยบายหลัก
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพทั้งเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมถึงเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลโพน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมติดตามตรวจสอบ โดยสามารถเข้าถึงระบบการร้องเรียนได้อย่าง
รวดเร็ว
1.4.2 มาตรการ/แนวทาง
1)จัดให้มีหน่วยงานกลางรับเรื่องร้องเรียน
2)จัดให้มีคู่มือที่แสดงช่องทาง ขั้นตอนการร้องเรียน และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
3)กากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามกระบวนการเรื่องร้องเรียนอย่างเคร่งครัด
และรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบตามกาหนดเวลาที่เหมาะสม
4)กากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อม
ระบุปัญหาอุปสรรค เสนอต่อผู้บริหารเพื่อหาแนวทางแก้ไข
1.4.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินการ
รับผิดชอบ
1.จัดตั้งหน่วยงาน 1.มีหน่วยงานกลางรับเรื่อง
ปีงบประมาณ
สานักปลัดอบต.
กลางรับเรื่อง
ร้องเรียน
พ.ศ.2561
ร้องเรียน
2.มีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
ร้องเรียน
2.พัฒนาคู่มือแนว 1.มีคู่มือแนวปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ
สานักปลัดอบต.
ปฏิบัติการจัดการ
จัดการเรื่องร้องเรียน
พ.ศ.2561
เรื่องร้องเรียนและ 2.มีการเผยแพร่คู่มือและ
เผยแพร่คู่มือและ
ขั้นตอนการปฏิบัติในการ
ขั้นตอนการปฏิบัติใน ดาเนินการเว็บไซต์
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

การดาเนินการผ่าน
เว็บไซต์

3.มีรายงานผลการจัดการ
เรื่องร้องเรียน
4.มีการแจ้งผลการจัดการ
เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
ทราบ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2.ด้านความพร้อมรับผิด
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย
แนวปฏิบัติ
1)ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับพร้อมรับผิดชอบต่อผลงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
โพน ที่ส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม
2)บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถโดยมุ่งผลสาเร็จของงาน และ
พร้อมรับฟังการวิพากษ์หรือติชมจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และนามาปรับปรุงพัฒนางานให้ดี
ยิ่งขึ้น
3)องค์การบริหารส่วนตาบลโพน พร้อมรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด และมี
มาตรการดาเนินการต่อบุคลากรที่ขาดความรับผิดชอบ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
2.1 ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกขั้นตอนต้องมีความถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วน เคร่งครัด ประกอบด้วย
2.1.1 นโยบายหลัก
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้ความสาคัญกับการ
ปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ด้วยความมุ่งมั่น อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่โดย
ยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับยึดหลักการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัดและต่อเนื่อง และกากับให้บุคลากรทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบจรรยาบรรณ
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
2.1.2 มาตรการ/แนวทาง
1)สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่จัดให้ทาคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ และเผยแพร่ให้สาธารณชน
ทราบในช่องทางที่หลากหลาย
2)จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการ
เพื่อให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
3)สร้างขวัญและแรงจูงใจโดยการประกาศยกย่องให้แก่บุคลากรที่มีจรรยาบรรณดีเด่น
ประจาปี
4)กาหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารระดับหน่วยงาน
ภายในอบต.
5)ดาเนินการตามระเบียบวินัยบุคลากรของอบต.อย่างเคร่งครัด
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2.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
1.ประกาศเกียรติ
คุณยกย่องผู้มี
จรรยาบรรณดีเด่น
14.ติดตาม
ตรวจสอบ
ประเมินผลการ
บริหารงานของ
ผู้บริหารระดับ
หน่วยงานภายใน
อบต.

1.จานวนบุคลากรที่ได้รับ
รางวัลยกย่องผู้มี
จรรยาบรรณดีเด่น
1.มีรายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลการ
บริหารงานของผู้บริหาร

-

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2560

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัดอบต.

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2560

คณะกรรมการ
ติดตาม
ตรวจสอบ
ประเมินผลการ
บริหารงานของ
ผู้บริหาร

2.2 นโยบายการแสดงเจตจานงของผู้บริหารในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และมี
ธรรมาภิบาล ประกอบด้วย
2.2.1 นโยบายหลัก
ส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะนาหน่วยงานให้ดาเนินงานตามภารกิจ
ด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต บริหารราชการโดยยึดหลักซื่อสัตย์ สุจริต และพร้อมรับผิดชอบหากเกิด
ความไม่เป็นธรรมหรือการทุจริตขึ้นในอบต.
2.2.2 มาตรการ/แนวทาง
1)จัดให้มีการแสดงเจตจานงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานและต่อสาธารณชน
2)กาหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในแต่ละด้าน คือ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสาร
ภายในหน่วยงาน
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2.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
1.โครงการแสดง
เจตจานงสุจริต
องค์การบริหารส่วน
ตาบลโพน

1.มีโครงการแสดงเจตจานง
สุจริตองค์การบริหารส่วน
ตาบลโพน
2.จานวนบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
โพน ที่เข้าร่วมกิจกรรม
3.จานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เข้าร่วมกิจกรรม

-

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ธันวาคม 2559

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัดอบต./
กองคลัง/กอง
ช่าง/กอง
การศึกษา

3.ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลโพน และรักษาวินัยข้าราชการ
โดยเคร่งครัด
แนวปฏิบัติ
1)ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรทุกคนรักษาจรรยาบรรณข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบล
โพน และวินัยของตนเอง เสริมสร้างพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชารักษาจรรยาบรรณข้าราชการและมีวินัย
รวมทั้งป้องกันไม่ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย
2)องค์การบริหารส่วนตาบลโพน ดาเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทาผิดวินัยอย่างเคร่งครัด
3.1 นโยบายในการป้องกันไม่ให้บุคลากรมีการรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์
ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย
3.1.1 นโยบายหลัก
ให้ความสาคัญในการป้องกันไม่ให้บุคลากรรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของหรือผลประโยชน์ใดๆ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักนิติธรรม โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เข้มงวดกับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งใช้มาตรการเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้บุคลากรเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1.2 มาตรการ/แนวทาง
1)กาหนดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานและเผยแพร่
ให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
2)ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยเมื่อบุคลากรกระทาความผิดเพื่อให้บุคลากรตระหนัก
ในการไม่รับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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3.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
1.จัดทาคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
โพน
2.จัดประชุม/อบรม/
สัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรู้เกี่ยวกับ
“การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน”ภายใน
หน่วยงาน(ให้ความรู้
เกี่ยวกับการลงโทษ
ทางวินัยเมื่อบุคลากร
กระทาความผิดใน
การรับหรือเรียกรับ
เงิน สิ่งของ หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด
จากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

1.มีคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
โพน

-

1.มีรายงานการประชุม/
อบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรู้เกี่ยวกับ“การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน”
ภายในหน่วยงาน

-

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ปีงบประมาณ
2561

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงานปลัด
อบต./กองคลัง/
กองช่าง/กอง
การศึกษา

ปีงบประมาณ
2561

สานักงานปลัด
อบต./กองคลัง/
กองช่าง/กอง
การศึกษา

3.2 นโยบายหลักเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้บุคลากรใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์
ประกอบด้วย
3.2.1 นโยบายหลัก
ให้ความสาคัญและใช้มาตรการเด็ดขาดเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้บุคลากรใช้ตาแหน่งหน้าที่
ของตนอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อื่น โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่
3.2.2 มาตรการ/แนวทาง
1)กาหนดให้มีการรณรงค์เผยแพร่ หรือให้ความรู้เกี่ยวกับโทษวินัยในการใช้ตาแหน่งหน้าที่
ของตนอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อื่น
2)สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการใช้ตาแหน่ง
ในการเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อื่น
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3.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ปีงบประมาณ
2561

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัดอบต./
กองคลัง/กอง
ช่าง/กอง
การศึกษา/

1.จัดประชุม/อบรม/ 1.มีรายงานการประชุม/
สัมมนาแลกเปลี่ยน อบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรู้เกี่ยวกับ
ความรู้เกี่ยวกับ
“การ
“การป้องกัน
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน” ภายในหน่วยงาน
ซ้อน”ภายใน
หน่วยงาน(ให้ความรู้
เกี่ยวกับการลงโทษ
ทางวินัยเมื่อบุคลากร
กระทาความผิดใน
การรับหรือเรียกรับ
เงินสิ่งของหรือ
ผลประโยชน์อื่นใด
จากผู้มีส่วนได้เสีย)
3.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร วัฒนธรรมการทางานของเทศบาลตาบลเวียงพางคา
เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล เริ่มต้นจากการรักษาความซื่อสัตย์สุจริตในตนเองและมีค่านิยมร่วมใน
การต่อต้านทุจริต มีแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติ
1)ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้นาในการแสดงเจตจานงซื่อสัตย์สุจริต และกาหนดให้มีการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม
2)แต่งตั้งคณะทางานต่อต้านการทุจริตเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
ดาเนินการปรับปรุง
พัฒนาระบบงาน กาหนดมาตรการ ออกระเบียบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการดาเนินงาน
4.1 นโยบายการปลูกฝังและการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย
4.1.1 นโยบายหลัก
การให้ความสาคัญกับการถ่ายทอดพฤติกรรมการทางานที่ดีให้กับบุคลากร มีคุณธรรมและ
ซือ่ สัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ ไม่ยอมรับ ไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงานทุกประเภท เกิดความ
อายและกลัวที่จะกระทาการทุจริต ไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะดาเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต
4.1.2 มาตรการ/แนวทาง
1)กาหนดให้มีการรณรงค์หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการลงโทษวินัยเมื่อบุคลากรกระทาการ
ทุจริต
2)สร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานอย่างสุจริต ไม่เพิกเฉย และพร้อมที่จะ
ดาเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต
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4.2นโยบายเกี่ยวกับการดาเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ประกอบด้วย
4.2.1 นโยบายหลัก
ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการดาเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้
บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทาที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ และให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
4.2.2 มาตรการ/แนวทาง
1)กาหนดให้มีการจัดทาคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพน
2.กาหนดให้มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
4.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินการ
รับผิดชอบ
1.จัดทาคู่มือเกี่ยวกับการ 1.มีคู่มือเกี่ยวกับการ
ปีงบประมาณ
สานักปลัดอบต./
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
2561
กองคลัง/กอง
ผลประโยชน์ทับซ้อนและ ผลประโยชน์ทับซ้อน
ช่าง/กอง
ให้ความรู้เกี่ยวกับคู่มือ
ขององค์การบริหาร
การศึกษา/
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ส่วนตาบลโพน
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับ
บุคลากร รวมทั้งมีการ
ปรับปรุงขั้นตอน/แนว
ทางการปฏิบัติงานหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
2.จัดประชุม/อบรม/
1.มีรายงานการ
ปีงบประมาณ
สานักปลัดอบต./
สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ ประชุม/อบรม/สัมมนา
2561
กองคลัง/กอง
เรื่องเกี่ยวกับ
“การ แลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง
ช่าง/กอง
ป้องกันผลประโยชน์ทับ เกี่ยวกับ “การป้องกัน
การศึกษา/
ซ้อน”ภายในหน่วยงาน
ผลประโยชน์ทับซ้อน”
ภายในหน่วยงาน
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4.3 นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย
4.3.1 นโยบายหลัก
ให้ความสาคัญกับการป้องกันการทุจริต โดยจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานและการนาแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ความสาคัญกับ
กระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในเกี่ยวกับการดาเนินงานที่มีความเสี่ยงหรือมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
4.3.2 มาตรการ/แนวทาง
1)กาหนดให้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบดาเนินการและ
ประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้งรายงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบ
2)จัดตั้งกลุ่มบุคลากรหรือจัดตั้งชมรมเพื่อการบริหารงานโปร่งใส ช่วยการป้องกันและ
ตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
4.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
1.จัดทาแผนปฏิบัติ 1.แผนปฏิบัติการป้องกัน
การป้องกันการ
การทุจริตประพฤติมิชอบ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และรายงานผล
การปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบให้
ผู้บริหารทราบ

-

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ปีงบประมาณ
2561

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2560

( นายเสถียร ถานาศรี )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัดอบต.

