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ประกาศองคการบริหารสวนตำบลผาบอง 

เรื่อง  นโยบายการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง ใหเปนหนวยงานท่ีมีคุณธรรม 
และความโปรงใสในการบริหารงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

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

   ตามประกาศองคการบริหารสวนตำบลผาบอง ไดประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมและความ
โปรงใส เพ่ือเปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคานิยมสำหรับขาราชการและบุคลากรขององคกรใหยึดถือ และ
ปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนๆ โดยมุงม่ันท่ีจะนำหนวยงานใหดำเนินงานตามภารกิจดวยความ
โปรงใส บริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต ไปแลว นั้น 
  เพื่อสงเสริมใหองคการบริหารสวนตำบลผาบอง เปนหนวยงานที่มีคุณธรรมและความโปรงใส
ในการบริหารงาน จึงกำหนดนโยบายหลัก มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม  เพื่อยึดถือเปนแนว
ปฏิบัติ รวมทั้งเปนคานิยมรวมขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง ใหบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเปนแนวปฏิบัติ
ควบคูกับกฎ ขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึง 
  1.ดานความโปรงใส สาธารณชนและประชาชนผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขององคการ
บริหารสวนตำบลผาบอง ไดอยางสะดวกในชองทางท่ีกำหนด มีการเปดเผยขอมูลอยางตรงไปตรงมา สามารถ
ตรวจสอบได เปดโอกาสใหผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการดำเนินงานของ อบต.ผาบอง 
และมีการจัดการเรื่องรองเรียนอยางเปนระบบ 
  แนวปฏิบัต ิ
  1)ดำเนินการเปดเผยขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางตอสาธารณชน 
  2)ดำเนินการตรวจสอบผลประโยชนทับซอนท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือปองกันมิให
ราชการเสียประโยชน 
  3)ดำเนินการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของอบต.ผาบองอยางชัดเจน ถูกตอง 
ครบถวน และเปนปจจุบันอยูเสมอ 
  4)เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของ
อบต.ผาบอง 
  5)เปดโอกาสใหประชาชน ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย แสดงความคิดเห็น และติดตาม
ตรวจสอบการดำเนินงานของ อบต.ผาบอง 
  6)มีระบบการจัดการเรื ่องรองเรียน และประชาสัมพันธแนวทางการรับเรื ่องรองเรียนให
ประชาชนรับทราบอยางชัดเจน รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือนำมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน 
    1.1 นโยบายดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง ประกอบดวย 
   1.1.1 นโยบายหลัก 
    มุงเนน และใหความสำคัญเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางท่ีตองดำเนินการตามท่ี
กฎหมายกำหนดอยางเครงครัด ดวยความโปรงใส มิใหเกิดโอกาสในการเกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซ้ือจัด
จางได 
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   1.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)กำกับใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจางดำเนินการเปดเผยขอมูล
อยางเปนระบบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางผานเว็บไซตของหนวยงาน และเว็บไซตอ่ืนๆ รวมถึงชองทางอ่ืนๆ      ท่ี
หลากหลาย 
    2)กำกับใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทำขอมูลสรุปเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง
เปนประจำทุกเดือน และเผยแพรตอท่ีสาธารณะท้ังทางเว็บไซตและชองทางอ่ืนท่ีหลากหลาย 
    3)กำหนดมาตรการตรวจสอบความสัมพันธระหวางเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับ
การจัดซ้ือจัดจางและผูเสนองาน โดยกำหนดเปนข้ันตอนหนึ่งในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 
    4)กำกับใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดใหมีการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง 
รวมถึงการรายงานผลการวิเคราะห เพ่ือนำมาปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจางเปนประจำอยางตอเนื่อง 
   1.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

1.พัฒนาเว็บไซตการ
เผยแพรขอมูลการ
จัดซ้ือจัดจาง 

1.มีชองทางการเผยแพร
ขอมูลการจัดซ้ือจัดจางผาน
เว็บไซตของอบต.อยางเปน
ระบบ 
2.ความพึงพอใจของผูเขา
เยี่ยมชมเว็บไซต 

- ตุลาคม 25๖2 งานพัสดุ กองคลัง  
 

2.จัดทำรายงาน 
“การวิเคราะหการ
จัดซ้ือจัดจาง ปญหา
และแนวทางการ
พัฒนา” 

1.มีรายงานการวิเคราะหผล
การจัดซ้ือจัดจาง ประจำป 
งปม.๖1 รวมถึงมีการ
วิเคราะหปญหาและแนว
ทางการแกไขสำหรับป งปม.
62 

- สิงหาคม 25๖3 งานพัสดุ กองคลัง 
รวมกับ หนวย
ตรวจสอบภายใน 

 2.มีการนำผลการวิเคราะห
จาก งปม.๖1 มาปรับปรุง
กระบวนการจัดซ้ือจัดจางป 
งปม.62 

- สิงหาคม 25๖3 งานพัสดุ กองคลัง 
รวมกับ หนวย
ตรวจสอบภายใน 

 3.มีรายงานการวิเคราะหผล
การจัดซ้ือจัดจาง ประจำป  
งปม.6๑ รวมถึงมีการ
วิเคราะหปญหาและแนว
ทางการแกไข สำหรับป  
งปม.6๒ 

- กรกฎาคม 2563 งานพัสดุ กองคลัง 
รวมกับ หนวย
ตรวจสอบภายใน 

3.จัดทำแผนพัฒนา
ระบบการจัดซ้ือจัด
จาง 

มีแผนพัฒนาระบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

- กันยายน 25๖3 งานพัสดุ กองคลัง 
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  1.2 นโยบายการใหเปดเผย และเขาถึงขอมูลของหนวยงาน ประกอบดวย 
   1.2.1 นโยบายหลัก 
    สงเสริมใหมีการเปดเผยขอมูลเกี ่ยวกับบทบาทภารกิจและขอมูลการ
ดำเนินงานตามอำนาจหนาที่ที่กฎหมายกำหนด เพื่อเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูลของ
หนวยงานไดหลากหลายชองทาง โดยยึดหลักความถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน ตรงไปตรงมาและตรวจสอบ
ได ภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย 
 
   1.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)กำหนดใหหนวยงานประชาสัมพันธ จัดทำสื่อเอกสารเผยแพรขอมูลของ
หนวยงานในชองทางท่ีหลากหลาย 
    2)พัฒนาบุคลากรของหนวยงานประชาสัมพันธ ใหมีความรอบรูขอมูลตางๆ 
ในภาพรวมของ อบต.ผาบอง เพ่ือใหบริการขอมูลตลอดเวลาทำการ 
    3)พัฒนาเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือทำการเผยแพรขอมูลท่ีเก่ียวของ 
    4)กำหนดใหทุกหนวยงานยอยในอบต.ผาบอง จัดทำผลการดำเนินงาน พันธ
กิจ เพ่ือเผยแพรผลการดำเนินงานของ อบต.ผาบอง อยางตอเนื่อง 
   1.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

4.จัดทำแผนการ
พัฒนางาน
ประชาสัมพันธเชิงรุก 

แผนการพัฒนางาน
ประชาสัมพันธเชิงรุก 
จำนวน 1 แผน 

 ปงบประมาณ  
พ.ศ.2563 

งาน
ประชาสัมพันธ 
สำนักปลัดอบต. 

5.พัฒนาเว็บไซตของ
อบต. 

เว็บไซตของอบต.ฯ  ปงบประมาณ  
พ.ศ.2563 

งาน
ประชาสัมพันธ 
รวมกับสำนักปลัด
อบต. 

6.พัฒนาบุคลากร
ดานการ
ประชาสัมพันธ 

รอยละของบุคลากรท่ีไดรับ
การพัฒนา 

 ปงบประมาณ  
พ.ศ.2563 

งาน
ประชาสัมพันธ 
สำนักปลัดอบต. 

7.พัฒนาเครือขาย
การประชาสัมพันธ
กับองคกรสื่อ
ภายนอกอบต. 

จำนวนเครือขายการ
ประชาสัมพันธกับองคกรสื่อ
ภายนอกอบต. 

 ปงบประมาณ  
พ.ศ.2563 

งาน
ประชาสัมพันธ 
สำนักปลัดอบต. 
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  1.3 นโยบายสงเสริมบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดำเนินงาน 
ประกอบดวย 
   1.3.1 นโยบายหลัก 
    ใหความสำคัญและเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย เขามามีสวนรวมในการ
ดำเนินงาน ตั้งแตรวมแสดงความคิดเห็น รวมวางแผน/จัดทำแผนงาน รวมดำเนินการ รวมถึงรวมตรวจสอบการ
ดำเนินงานของ อบต.ผาบอง 
   1.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)จัดใหมีคณะกรรมการพัฒนา อบต.ผาบอง ตามพันธกิจ โดยการมีสวน
รวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
    2)สงเสริมใหทุกหนวยงานภายใน อบต.ผาบอง ดำเนินโครงการภายใตการมี
สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
   1.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

8.สงเสริมการมีสวน
รวมของผูมีสวนได
สวนเสียในการ
ดำเนินงานของ อบต. 

จำนวนหนวยงานท่ีไดดำเนิน
โครงการโดยการมีสวน
รวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

 ตุลาคม 25๖2 สำนักปลัดอบต./
กองคลัง/กอง
ชาง/กอง
การศึกษา/หนวย
ตรวจสอบภายใน 
 

9.พัฒนาแผนงาน/
โครงการโดยการมี
สวนรวมกับผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

จำนวนโครงการท่ีเกิดจาก
การมีสวนรวมของผูมีสวนได
สวนเสีย 

 ตลอด
ปงบประมาณ พ.ศ.
2563 

สำนักปลัดอบต./
กองคลัง/กอง
ชาง/กอง
การศึกษา/หนวย
ตรวจสอบภายใน 
 

 
  1.4 นโยบายการจัดการเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การใหบริการของ
หนวยงาน ประกอบดวย 
   1.4.1 นโยบายหลัก 
    สงเสริม และพัฒนาระบบการจัดการรับเรื่องรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพท้ัง
เรื่องรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี รวมถึงเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการดำเนินงานขององคการ
บริหารสวนตำบลผาบอง เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามารวมติดตามตรวจสอบ โดยสามารถเขาถึงระบบการ
รองเรียนไดอยางรวดเร็ว  
   1.4.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)จัดใหมีหนวยงานกลางรับเรื่องรองเรียน 
    2)จัดใหมีคูมือท่ีแสดงชองทาง ข้ันตอนการรองเรียน และกระบวนการ
จัดการเรื่องรองเรียน 
    3)กำกับใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการตามกระบวนการเรื่องรองเรียน
อยางเครงครัด และรายงานผลการจัดการเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบตามกำหนดเวลาท่ีเหมาะสม 
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    4)กำกับใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่อง
รองเรียน พรอมระบุปญหาอุปสรรค เสนอตอผูบริหารเพ่ือหาแนวทางแกไข 
   1.4.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

10.จัดตั้งหนวยงาน
กลางรับเรื่อง
รองเรียน 

1.มีหนวยงานกลางรับเรื่อง
รองเรียน 
2.มีเจาหนาท่ีรับเรื่อง
รองเรียน 

- ปงบประมาณ  
พ.ศ.2563 

สำนักปลัดอบต. 

11.พัฒนาคูมือแนว
ปฏิบัติการจัดการ
เรื่องรองเรียนและ
เผยแพรคูมือและ
ข้ันตอนการปฏิบัติใน
การดำเนินการผาน
เว็บไซต 

1.มีคูมือแนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องรองเรียน 
2.มีการเผยแพรคูมือและ
ข้ันตอนการปฏิบัติในการ
ดำเนินการเว็บไซต 
3.มีรายงานผลการจัดการ
เรื่องรองเรียน 
4.มีการแจงผลการจัดการ
เรื่องรองเรียนใหผูรองเรียน
ทราบ 
 

- ปงบประมาณ  
พ.ศ.2563 

สำนักปลัดอบต. 

 
  2.ดานความพรอมรับผิด ผูบริหารและเจาหนาท่ีมีความมุงม่ันตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน พรอมรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมาย 
  แนวปฏิบัต ิ
  1)ผูบริหารและบุคลากรทุกระดับพรอมรับผิดชอบตอผลงานขององคการบริหารสวนตำบลผา
บอง ท่ีสงผลกระทบและเกิดความเสียหายตอสังคมโดยรวม 
  2)บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ เต็มความสามารถโดยมุงผลสำเร็จของงาน และ
พรอมรับฟงการวิพากษหรือติชมจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และนำมาปรับปรุงพัฒนางานใหดียิ่งข้ึน 
  3)องคการบริหารสวนตำบลผาบอง พรอมรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาด และมี
มาตรการดำเนินการตอบุคลากรท่ีขาดความรับผิดชอบ ซ่ึงสงผลใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ 
  2.1 ความพรอมรับผิดในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกข้ันตอนตองมีความถูกตองตาม
กฎหมาย ระเบียบ อยางครบถวน เครงครัด ประกอบดวย 
   2.1.1 นโยบายหลัก 
    สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับทั ้งผู บร ิหารและเจาหนาที ่ให
ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ดวยความมุงมั่น อยางเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบตอ
การปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลักความถูกตอง เปนธรรม เทาเทียม โดยสนับสนุนสงเสริมใหผูบริหารทุกระดับ       
ยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยเครงครัดและตอเนื่อง และกำกับใหบุคลากรทุกฝายปฏิบัติหนาท่ี
ตามกรอบจรรยาบรรณของขาราชการองคการบริหารสวนตำบลผาบอง 
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   2.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)สนับสนุนใหเจาหนาที ่จัดใหทำคู มือการปฏิบัติงานตามภารกิจและ
เผยแพรใหสาธารณชนทราบในชองทางท่ีหลากหลาย 
    2)จัดใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติตามภารกิจหลัก และระยะเวลาท่ีใช
ในการดำเนินการเพ่ือใหผูรับบริการหรือใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 
    3)สรางขวัญและแรงจูงใจโดยการประกาศยกยองใหแกบุคลากรท่ีมี
จรรยาบรรณดีเดน ประจำป 
    4)กำหนดใหมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลการบริหารงานของผูบริหาร
ระดับหนวยงานภายใน อบต.ผาบอง 
    5)ดำเนินการตามระเบียบวินัยบุคลากรของอบต.ผาบองอยางเครงครัด 
 
   2.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

12.การจัดการ
ความรูดาน
นวัตกรรมคูมือการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรสาย
วิชาการ/วิชาชีพ
เฉพาะ 

1.มีกิจกรรมการจัดการ
ความรูดานนวัตกรรมคูมือ
การปฏิบัติงานของบุคลากร
สายวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ 

- ปงบประมาณ  
พ.ศ.2563 

สำนักปลัดอบต./
กองคลัง/กอง
ชาง/กอง
การศึกษา/หนวย
ตรวจสอบภายใน 
 

 2.มีผลงานอันเกิดจากการ
ประกวดนวัตกรรมคูมือฯ 

- ปงบประมาณ  
พ.ศ.2563 

สำนักปลัดอบต./
กองคลัง/กอง
ชาง/กอง
การศึกษา/หนวย
ตรวจสอบภายใน 

13.ประกาศเกียรติ
คุณยกยองผูมี
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ดีเดน 

1.จำนวนบุคลากรท่ีไดรับ
รางวัลยกยองผูมี
จรรยาบรรณวิชาชีพดีเดน 

- ปงบประมาณ  
พ.ศ.2563 

งานนิติการและ
งานการเจาหนาท่ี 
สำนักปลัดอบต. 
 

14.ติดตาม
ตรวจสอบ 
ประเมินผลการ
บริหารงานของ
ผูบริหารระดับ
หนวยงานภายใน
อบต. 

1.มีรายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลการ
บริหารงานของผูบริหาร 

- ปงบประมาณ  
พ.ศ.2563 

คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการ
บริหารงานของ
ผูบริหาร 
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  2.2 นโยบายการแสดงเจตจำนงของผูบริหารในการบริหารงานอยางซ่ือสัตยสุจริต และมี
ธรรมาภิบาล ประกอบดวย 
   2.2.1 นโยบายหลัก 
    สงเสริมใหผู บริหารทุกระดับมีความมุ งมั ่นตั ้งใจที ่จะนำหนวยงานให
ดำเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส ปราศจากการทุจริต บริหารราชการโดยยึดหลักซื่อสัตย สุจริต และ
พรอมรับผิดชอบหากเกิดความไมเปนธรรมหรือการทุจริตข้ึนใน อบต.ผาบอง 
   2.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)จัดใหมีการแสดงเจตจำนงวาจะบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตตอ
เจาหนาท่ีในหนวยงานและตอสาธารณชน 
    2)กำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา
หนวยงานใหมีคุณธรรม และความโปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ ในแตละดาน คือ ดานความโปรงใส ดานความพรอมรับผิด ดานความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัตงิาน ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ดานคุณธรรมการทำงานในหนวยงาน และดานการ
สื่อสารภายในหนวยงาน 
   2.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

15.โครงการแสดง
เจตจำนงสุจริต
องคการบริหารสวน
ตำบลผาบอง 

1.มีโครงการแสดงเจตจำนง
สุจริตองคการบริหารสวน
ตำบลผาบอง 
2.จำนวนบุคลากรของอบต.
ท่ีเขารวมกิจกรรม 
3.จำนวนผูมีสวนไดสวนเสีย
ท่ีเขารวมกิจกรรม 
 

- ธันวาคม 25๖2 สำนักปลัดอบต./
กองคลัง/กอง
ชาง/กอง
การศึกษา/หนวย
ตรวจสอบภายใน 
 

 
  3.ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน     
  สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณขาราชการขององคการ
บริหารสวนตำบลผาบองและรักษาวินัยขาราชการโดยเครงครัด 
  แนวปฏิบัต ิ
  1)ผูบังคับบัญชาและบุคลากรทุกคนรักษาจรรยาบรรณขาราชการอบต.และวินัยของตนเอง 
เสริมสรางพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชารักษาจรรยาบรรณขาราชการและมีวินัยรวมทั้งปองกันไมใหผูอยูใต
บังคับบัญชากระทำผิดวินัย 
  2)องคการบริหารสวนตำบลผาบองดำเนินการทางวินัยแกผูกระทำผิดวินัยอยางเครงครัด 
  3.1 นโยบายในการปองกันไมใหบุคลากรมีการรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน
ใดๆ จากผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย 
   3.1.1 นโยบายหลัก 
    ใหความสำคัญในการปองกันไมใหบุคลากรรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของหรือ
ผลประโยชนใดๆ จากผูมีสวนไดสวนเสียตามหลักนิติธรรม โดยยึดหลักความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี 
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เขมงวดกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ รวมท้ังใชมาตรการเด็ดขาดเพ่ือปองกันไมใหบุคลากรเรียกรับ
เงิน สิ่งของ หรือผลประโยชนอ่ืนใดจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
   3.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)กำหนดใหมีคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของ
หนวยงาน และเผยแพรใหถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 
    2)ใหความรูเก่ียวกับการลงโทษทางวินัย เม่ือบุคลากรกระทำความผิดเพ่ือให
บุคลากรตระหนักในการไมรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชนใดๆ จากผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
   3.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

16.จัดทำคูมือการ
ปองกันผลประโยชน
ทับซอนขององคการ
บริหารสวนตำบลผา
บอง 

1.มีคูมือการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนของ
อบต. 
 

- ธันวาคม 25๖2 สำนักปลัดอบต./
กองคลัง/กอง
ชาง/กอง
การศึกษา/หนวย
ตรวจสอบภายใน 
 

17.จัดประชุม/
อบรม/สัมมนา
แลกเปลี่ยนความรู
เก่ียวกับ “การ
ปองกันผลประโยชน
ทับซอน”ภายใน
หนวยงาน (ให
ความรูเก่ียวกับการ
ลงโทษทางวินัยเม่ือ
บุคลากรกระทำ
ความผิดในการรับ
หรือเรียกรับเงิน 
สิ่งของ หรือ
ผลประโยชนอ่ืนใด
จากผูมีสวนไดสวน
เสีย) 
 

1.มีรายงานการประชุม/
อบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรูเก่ียวกับ “การ
ปองกันผลประโยชนทับ
ซอน” ภายในหนวยงาน 

- มีนาคม 2563 สำนักปลัดอบต./
กองคลัง/กอง
ชาง/กอง
การศึกษา/หนวย
ตรวจสอบภายใน 
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  3.2 นโยบายหลักเกี่ยวกับการปองกันไมใหบุคลากรใชตำแหนงหนาท่ีในการเอ้ือประโยชน 
ประกอบดวย 
   3.2.1 นโยบายหลัก 
    ใหความสำคัญและใชมาตรการเด็ดขาดเก่ียวกับการปองกันไมใหบุคลากรใช
ตำแหนงหนาท่ีของตนอยางไมเปนธรรมเพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเอง พวกพอง หรือผูอ่ืน โดยยึดหลักความ
ซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี 
   3.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)กำหนดใหมีการรณรงคเผยแพร หรือใหความรูเก่ียวกับโทษวินัยในการใช
ตำแหนงหนาท่ีของตนอยางไมเปนธรรมเพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเอง พวกพอง หรือผูอ่ืน 
    2)สอดสองและปองกันการปฏิบัติงานของบุคลากรไมใหมีพฤติกรรมท่ีเขา
ขายการใชตำแหนงในการเอ้ือประโยชนแกตนเอง พวกพอง หรือผูอ่ืน 
 
   3.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

18.จัดประชุม/
อบรม/สัมมนา
แลกเปลี่ยนความรู
เก่ียวกับ “การ
ปองกันผลประโยชน
ทับซอน”ภายใน
หนวยงาน (ให
ความรูเก่ียวกับการ
ลงโทษทางวินัยเม่ือ
บุคลากรกระทำ
ความผิดในการรับ
หรือเรียกรับเงิน 
สิ่งของ หรือ
ผลประโยชนอ่ืนใด
จากผูมีสวนไดสวน
เสีย) 

1.มีรายงานการประชุม/
อบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรูเก่ียวกับ “การ
ปองกันผลประโยชนทับ
ซอน” ภายในหนวยงาน 

- มีนาคม 2563 สำนักปลัดอบต./
กองคลัง/กอง
ชาง/กอง
การศึกษา/หนวย
ตรวจสอบภายใน 
 

 
  3.3 นโยบายเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย ประกอบดวย 
   3.3.1 นโยบายหลัก 
    ตระหนัก และใหความสำคัญการทุจริตเชิงนโยบาย ซ่ึงมีลักษณะเปนการ
ทุจริตท่ีเกิดจากความสัมพันธเก้ือหนุนกันระหวางผูบริหารของหนวยงานกับผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเปนหนวยงาน
ธุรกิจเอกชน/พวกพอง หรือมีการแทรกแซงทางการเมืองรวมดวย เพ่ือเอ้ือประโยชนในสัญญาโครงการหรือ
สัมปทานของหนวยงาน หรือแลกเปลี่ยนกับการกำหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผูบริหารหนวยงาน 
 
 



๑๐ 

 

   3.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)กำหนดใหมีการรณรงคเผยแพร หรือใหความรูเก่ียวกับโทษวินัย เม่ือมีการ
ทุจริตเชิงนโยบาย 
    2)กำหนดใหมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลการบริหารงานของผูบริหาร
ระดับหนวยงานภายใน อบต.ผาบอง 
 
   3.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

19.จัดประชุม/
อบรม/สัมมนา
แลกเปลี่ยนความรู
เก่ียวกับ “การ
ปองกันผลประโยชน
ทับซอน”ภายใน
หนวยงาน (ให
ความรูเก่ียวกับการ
ลงโทษทางวินัยเม่ือ
บุคลากรกระทำ
ความผิดในการรับ
หรือเรียกรับเงิน 
สิ่งของ  หรือ
ผลประโยชนอ่ืนใด
จากผูมีสวนไดสวน
เสีย) 

1.มีรายงานการประชุม/
อบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรูเก่ียวกับ “การ
ปองกันผลประโยชนทับ
ซอน” ภายในหนวยงาน 

- มีนาคม 2563 สำนักปลัดอบต./
กองคลัง/กอง
ชาง/กอง
การศึกษา/หนวย
ตรวจสอบภายใน 
 

 
  4.ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร วัฒนธรรมการทำงานขององคการบริหารสวนตำบลผา
บอง เปนไปอยางมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล เริ่มตนจากการรักษาความซ่ือสัตยสุจริตในตนเองและมีคานิยม
รวมในการตอตานทุจริต มีแนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  แนวปฏิบัต ิ
  1)ผูบริหารสูงสุดเปนผูนำในการแสดงเจตจำนงซ่ือสัตยสุจริต และกำหนดใหมีการปฏิบัติงาน
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจรติอยางเปนรูปธรรม 
  2)แตงตั้งคณะทำงานตอตานการทุจริตเพื่อการบริหารงานที่โปรงใส ดำเนินการปรับปรุง
พัฒนาระบบงาน กำหนดมาตรการ ออกระเบียบ เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการเกิด
ผลประโยชนทับซอนในการดำเนินงาน 
  4.1 นโยบายการปลูกฝงและการสรางใหเกิดวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน ประกอบดวย 
   4.1.1 นโยบายหลัก 
    การใหความสำคัญกับการถายทอดพฤติกรรมการทำงานท่ีดีใหกับบุคลากร 
มีคุณธรรมและซ่ือสัตยสุจริตใหแกกันอยูเสมอ ไมยอมรับ ไมทนตอพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงานทุก
ประเภท เกิดความอายและกลัวท่ีจะกระทำการทุจริต ไมเพิกเฉยและพรอมท่ีจะดำเนินการเพ่ือยับยั้งการทุจริต 



๑๑ 

 

   4.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)กำหนดใหมีการรณรงคหรือใหความรูเก่ียวกับการลงโทษวินัยเม่ือ
บุคลากรกระทำการทุจริต 
    2)สรางแรงจูงใจเพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติงานอยางสุจริต ไมเพิกเฉย และ
พรอมท่ีจะดำเนินการเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
 
   4.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

21.รณรงคหรือให
ความรูเก่ียวกับการ
ลงโทษวินัยเม่ือ
บุคลากรกระทำการ
ทุจริต 
 

1.มีกิจกรรมรณรงคหรือให
ความรูเก่ียวกับการลงโทษ
ทางวินัยเม่ือบุคลากรกระทำ
การทุจริต 

- ปงบประมาณ  
พ.ศ.2563 

งานนิติการและ
งานการเจาหนาท่ี 
สำนักปลัด อบต. 

22.จัดโครงการ/
กิจกรรม คัดเลือก
และมอบประกาศ
เกียรติคุณการ
สงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมบุคลากรท่ี
สังกัดองคการบริหาร
สวนตำบลผาบอง 
 

2.มีพิธีมอบรางวัลพนักงาน
อบต.และพนักงานจางท่ี
ประพฤติตนตามประมวล
จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ดีเดน 

- ปงบประมาณ  
พ.ศ.2563 

สำนักปลัดอบต./
กองคลัง/กอง
ชาง/กอง
การศึกษา/หนวย
ตรวจสอบภายใน 
 

   
 
  4.2 นโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 
ประกอบดวย 
   4.2.1 นโยบายหลัก 
    ใหความสำคัญเก่ียวกับการดำเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนใน
หนวยงาน โดยใหบุคลากรในหนวยงานมีความเขาใจเก่ียวกับการกระทำท่ีเปนผลประโยชนทับซอนหรือสามารถ
แยกแยะประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมได และใหบุคลากรถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
   4.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)กำหนดใหมีการจัดทำคูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง 
    2.กำหนดใหมีการถายทอดความรูเก่ียวกับเรื่องผลประโยชนทับซอน 
 
 
 
 



๑๒ 

 

   4.2.3 แผนงาน หรอืโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

23.จัดทำคูมือ
เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานเพ่ือ
ปองกันผลประโยชน
ทับซอนและให
ความรูเก่ียวกับคูมือ
การปฏิบัติงานเพ่ือ
ปองกันผลประโยชน
ทับซอนกับบุคลากร 
รวมท้ังมีการ
ปรับปรุงข้ันตอน/
แนวทางการ
ปฏิบัติงานหรือ
ระเบียบท่ีเก่ียวกับ
การปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 

1.มีคูมือเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอนของ
อบต. 
 

- ธันวาคม 25๖2 สำนักปลัดอบต./
กองคลัง/กอง
ชาง/กอง
การศึกษา/หนวย
ตรวจสอบภายใน 
 

24.จัดประชุม/
อบรม/สัมมนา
แลกเปลี่ยนความรู
เรื่องเก่ียวกับ “การ
ปองกันผลประโยชน
ทับซอน”ภายใน
หนวยงาน  
 

1.มีรายงานการประชุม/
อบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรูเรื่องเก่ียวกับ “การ
ปองกันผลประโยชนทับ
ซอน” ภายในหนวยงาน 

- มีนาคม 2563 สำนักปลัดอบต./
กองคลัง/กอง
ชาง/กอง
การศึกษา/หนวย
ตรวจสอบภายใน 
 

 
  4.3 นโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน ประกอบดวย 
   4.3.1 นโยบายหลัก 
    ใหความสำคัญกับการปองกันการทุจริต โดยจัดทำแผนปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหนวยงานและการนำแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังใหความสำคัญกับกระบวนการตรวจสอบถวงดุลภายในเก่ียวกับการดำเนินงานท่ีมีความเสี่ยงหรือมี
โอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต 
   4.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)กำหนดใหมีการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
ดำเนินการและประเมินผลการดำเนินงาน รวมท้ังรายงานตามแผนปฏิบัติการปองกันทุจริตประพฤติมิชอบ 
    2)จัดตั้งกลุมบุคลากรหรือจัดตั้งชมรมเพ่ือการบริหารงานโปรงใส ชวยการ
ปองกันและตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
 



๑๓ 

 

   4.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

25.จัดทำแผนปฏิบัติ
การปองกันการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และรายงานผล
การปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบให
ผูบริหารทราบ 

1.แผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

- ตุลาคม25๖2-
กันยายน 25๖3 

งานนิติการ  
สำนักปลัดอบต. 

26.จัดตั้งกลุม
บุคลากรหรือจัดตั้ง
ชมรมเพ่ือการ
บริหารงานโปรงใสให
ดำเนินการท่ีชวยการ
ปองกันและ
ตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบทุก
รูปแบบ 
 

1.มีคณะกรรมการเพ่ือ
ติดตามการบริหารงาน
โปรงใส เพ่ือดำเนินการท่ี
ชวยการปองกันและ
ตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
2.มีกิจกรรมการบริหารงาน
ท่ีโปรงใส 

- ตุลาคม 25๖2-
กันยายน 2563 

สำนักปลัดอบต./
กองคลัง/กอง
ชาง/กอง
การศึกษา/หนวย
ตรวจสอบภายใน 
 

 
  5.ดานคุณธรรมการทำงานในหนวยงาน มีระบบการปฏิบัติงานท่ีไดมาตรฐานเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 
  แนวปฏิบัต ิ
  1)มีการกำหนดข้ันตอน คูมือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีการปฏิบัติงานตามคูมือ
หรือมาตรฐานเพ่ือลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี และใหความสำคัญกับการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม เทา
เทียม และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  2)มีระบบการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีและกำกับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานอยางเครงครัดโดยผูบังคับบัญชาทุกระดับ 
  3)ผูบริหารทุกระดับมีคุณธรรมในการบริหารงาน ท้ังดานการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ และการมอบหมายงานอยางเปนธรรม 
  4)ผูบริหารทุกระดับเสริมสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออำนวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 



๑๔ 

 

  5.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำหนดคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักท่ี
ชัดเจนและเปนไปตามระเบียบข้ันตอน และมีระบบปองกันและตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ี ประกอบดวย 
 
   5.1.1 นโยบายหลัก 
    ใหความสำคัญและเขมงวดกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรฐาน/
คูมือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกตองและความเสมอภาค ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอยาง
เครงครัด และเปนธรรม 
   5.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)ใหมีการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
    2)ใหมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักดวยความเปนธรรม 
    3)ใหบุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้ันตอนอยางเครงครัด เปนมาตรฐาน 
และยึดหลักความถูกตอง 
 
   5.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

27.โครงการจัดทำ
คูมือพัฒนาสงเสริม
การปฏิบัติตาม
มาตรฐานทาง
จริยธรรมและการ
บริหารจัดการ
ผลประโยชนทับซอน 
เพ่ือบริการประชาชน
และสถาน
ประกอบการ 

1.ไดคูมือพัฒนาสงเสริมการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมและการบริหาร
จัดการผลประโยชนทับซอน 
เพ่ือบริการประชาชนและ
สถานประกอบการในพ้ืนท่ี 
จำนวน 1 เรื่อง 

- ตุลาคม 25๖2-
กันยายน 2563 

สำนักปลัดอบต./
กองคลัง/กอง
ชาง/กอง
การศึกษา/หนวย
ตรวจสอบภายใน 
 

 
  5.2 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 
   5.2.1 นโยบายหลัก 
    ใหความสำคัญเก่ียวกับระบบคุณธรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลดวยหลัก
คุณธรรม ยึดหลักการคำนึงถึงความรูความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และหลักความยุติธรรม 
   5.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)จัดทำแนวทางหรือวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคลดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหมีความชัดเจน เชน การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย การพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเลื่อนข้ัน
เงินเดือน และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบตางๆ 
    2)จัดใหมีการบริหารทรัพยากรบุคคลดวยระบบคุณธรรม ไมใชหลักอุปถัมภ 
และใชหลักความม่ันคงการรับรองการเปนอาชีพ มีทางกาวหนา มีคาตอบแทน และสวัสดิการท่ีเหมาะสม ท่ีเปน
เกียรติและศักดิ์ศรี 
    3)สรางแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรใหปฏิบัติงานดวยความจงรักภักดี 
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   5.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

28.โครงการพัฒนา
แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร
องคการบริหารสวน
ตำบลผาบอง 

1.รอยละของการดำเนินการ
ตามตัวชี้วัดในแผนบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากร 

- ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

สำนักปลัดอบต./
กองคลัง/กอง
ชาง/กอง
การศึกษา/หนวย
ตรวจสอบภายใน 
 

29.โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
สายวิชาการและสาย
วิชาชีพเฉพาะ 
Thailand 4.0  

1.รอยละของบุคลากรท่ี
ไดรับการพัฒนา 

- ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

สำนักปลัดอบต./
กองคลัง/กอง
ชาง/กอง
การศึกษา/หนวย
ตรวจสอบภายใน 
 

30.โครงการปฏิบัติ
ตามคูมือพัฒนา
สงเสริมการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมและการ
บริหารจัดการ
ผลประโยชนทับซอน 
เพ่ือบริการประชาชน
และสถาน
ประกอบการ 
 

1.รอยละของการนำคูมือไป
ใชประโยชน 80 % 

- ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

สำนักปลัดอบต./
กองคลัง/กอง
ชาง/กอง
การศึกษา/หนวย
ตรวจสอบภายใน 
 

   
5.3 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ ประกอบดวย 

   5.3.1 นโยบายหลัก 
    ใหความสำคัญกับการบริหารงบประมาณและการใชจายเงินงบประมาณ
อยางเปนระบบ ตามหลักความโปรงใส หลักนิติธรรม ตรวจสอบไดและพิจารณาใชจายในสิ่งท่ีจำเปนตอการ
ดำเนินงานตามภารกิจของ อบต.ผาบอง อยางมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล โดยยึดหลักความคุมคา 
   5.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
    บริหารงบประมาณโดยใชหลักธรรมาภบิาล และการใชจายเงินงบประมาณ
ใหเปนไปดวยความจำเปน คุมคา โปรงใส และตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
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   5.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

31.โครงการติดตาม
การใชจาย
งบประมาณ 

1.รอยละ 75 ของการ
ดำเนินการตามแผนการใช
จายงบประมาณ 

- ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

คณะกรรมการ
กำกับติดตาม
ผลงานผูบริหาร/
งานแผนและ
งบประมาณ 
สำนักปลัดอบต. 
 

 2.รอยละโครงการท่ีผลการ
ดำเนินงานมีความคุมคา 

- ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

คณะกรรมการ
กำกับติดตาม
ผลงานผูบริหาร/
งานแผนและ
งบประมาณ 
สำนักปลัดอบต. 
 

 
  5.4 นโยบายในการมอบหมายท่ีมีความเปนธรรม เทาเทียม และไมเลือกปฏิบัติ 
ประกอบดวย 
   5.4.1 นโยบายหลัก 
    ใหความสำคัญเก่ียวกับการมอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชา โดยการ
กระจายงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ และอำนาจการตัดสินใจภายในขอบเขตท่ีกำหนด โดยไมเลือกปฏิบัติ เปน
ธรรมแกผูรับมอบหมายงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน มีการสื่อสารและเอาใจใสติดตามในการมอบหมายงานท่ีได
มอบหมายไปตลอดจนรับผิดชอบในผลของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
   5.4.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)กระจายอำนาจหนาท่ีและมอบหมายงานในหนาท่ีรับผิดชอบ โดยคำนึงถึง
ขอบเขตอำนาจหนาท่ีตามกฎหมายโดยไมเลือกปฏิบัติ 
    2)ติดตามตรวจสอบและรับผิดชอบผลของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
   5.4.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

32.โครงการพัฒนา
กรอบภาระงาน
บุคลากรองคการ
บริหารสวนตำบลผา
บอง 

1.กรอบภาระงานของ
บุคลากรสายวิชาการและ
สายปฏิบัติ 

- ตุลาคม2562-
กันยายน 2563 

งานการเจาหนาท่ี 
สำนักปลัดอบต. 
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  5.5 นโยบายท่ีใหความสำคัญกับสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออำนวยและสงเสริมการปฏิบัติงาน 
ประกอบดวย 
   5.5.1 นโยบายหลัก 
    ใหความสำคัญกับสภาพแวดลอมการทำงานของผูปฏิบัติงาน สงเสริม
สนับสนุนในการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออำนวยตอการปฏิบัติงาน 
   5.5.2 มาตรการ/แนวทาง 
    การจัดสภาพแวดลอมการทำงานตามความตองการของบุคลากรของอบต.ท่ี
เหมาะสม จำเปน ท่ีเอ้ืออำนวยและสงเสริมการปฏิบัติงาน 
   5.5.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

33.โครงการปรบัภูมิ
ทัศนสภาพแวดลอม 
 

1.ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอมสูอบต.นาอยู 
 

- ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

สำนักปลัดอบต./
กองคลัง/กอง
ชาง/กอง
การศึกษา/หนวย
ตรวจสอบภายใน 
 

34.ปรับปรุง
สวนสาธารณะหนอง
แหวน 

1.สามารถเพ่ิมพ้ืนท่ี
สวนสาธารณะ,จัดกิจกรรม
ใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

สำนักปลัดอบต./
กองคลัง/กอง
ชาง/กอง
การศึกษา/หนวย
ตรวจสอบภายใน 
 

35.จัดหาครุภัณฑ
การศึกษา 

1.รอยละของรายการ
ครุภัณฑท่ีไดรับเปนไปตาม
แผนการจัดหาพัสดุ 

 ไตรมาสท่ี 1,2 งานพัสดุ 

36.จัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

1.รอยละของรายการ
ครุภัณฑท่ีไดรับเปนไปตาม
แผนการจัดหาพัสดุ 

 ไตรมาสท่ี 1,2 งานพัสดุ 

37.จัดหาครุภัณฑ
สำนักงาน 

1.รอยละของรายการ
ครุภัณฑท่ีไดรับเปนไปตาม
แผนการจัดหาพัสดุ 

 ไตรมาสท่ี 1,2 งานพัสดุ 

38.จัดจางปรับปรุง
อาคารทรัพยสิน
อบต. 

1.รอยละของการปรับปรุง
อาคารทรัพยสินอบต.เปนไป
ตามแผนการจัดหาพัสดุ 

 ไตรมาสท่ี 1,2 งานพัสดุ 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

39.โครงการตรวจ
สุขภาพประจำป 

1.จำนวนขาราชการ และ
บุคลากรไดรับการตรวจ
สุขภาพ 

- มกราคม –
มิถุนายน 2563 

สำนักปลัดอบต./กอง
คลัง/กองชาง/กอง
การศึกษา/หนวย
ตรวจสอบภายใน 

  6.ดานการส่ือสารภายในหนวยงาน เผยแพรบทบาทหนาท่ีและการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตำบลโนนหอม ผานชองทางตางๆ อยางชัดเจน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณเปนปจจุบัน 
  แนวปฏิบัต ิ
  1)ใหความสำคัญในการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลผาบอง
อยางเปดกวาง ท่ัวถึง บนพ้ืนฐานแหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ควบคูไปกับ
การเปดโอกาสการมีสวนรวมของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และประชาชน 
  6.1 นโยบายหลัก 
   ใหความสำคัญของรูปแบบ วิธีการ การสื่อสารเพ่ือถายทอดเก่ียวกับนโยบายท้ัง 5 
ดาน ใหบุคลากรทุกคนทุกประเภททุกระดับใน อบต.ผาบอง รับทราบเพ่ือใหเกิดผลตอความตระหนักและให
ความสำคัญถึงการปฏิบัติงานท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใส 
  6.2 มาตรการ/แนวทาง 
   ถายทอดนโยบาย/มาตรการการบริหารงานดวยการซื ่อสัตยสุจริตในหนวยงาน       
ใหบุคลากรทุกคนทุกประเภททุกระดับรับรูเขาใจและนำไปปฏิบัติอยางมีคุณธรรมและความโปรงใส          และ
ประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับทราบ 
  6.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

40.โครงการ
ประชาสัมพันธ
นโยบาย/มาตรการ
การบริหารงานดวย
การซ่ือสัตยสุจริต 
 

1.จำนวนสื่อประชาสัมพันธ
นโยบาย/มาตรการการ
บริหารงานดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริต 
 

- ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

งานประชาสัมพันธ 
สำนักปลัดอบต./กอง
คลัง/กองชาง/กอง
การศึกษา/หนวย
ตรวจสอบภายใน 

 
  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
 
    ประกาศ ณ  วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ.2563 
 
 

  
 (นายอภิสิทธิ์  จันทรโอภาส) 

  นายกองคการบริหารสวนตำบลผาบอง 


