
1 
 

   
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

เรื่อง  นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
 ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

-------------------------- 
   ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ประกาศ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือเป็นมาตรฐานแนวทาง
ปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต ไปแล้ว นั้น 
  เพ่ือส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการบริหารงาน จึงก าหนดนโยบายหลัก มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ 
รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลเขาพระ ให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
ควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง 
  1. ด้านความโปร่งใส สาธารณชนและประชาชนผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาพระ ได้อย่างสะดวกในช่องทางที่ก าหนด มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา สามารถ
ตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล และมีการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ 
  แนวปฏิบัติ 
  1) ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน 
  2) ด าเนินการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือป้องกันมิให้
ราชการเสียประโยชน์ 
  3) ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างชัดเจน 
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
  4) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจหลักของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
  5) เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็น และติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  6) มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนและประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนให้
ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน 
 
  1.1 นโยบายด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 
   1.1.1 นโยบายหลัก 
    มุ่งเน้น และให้ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องด าเนินการตามที่
กฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด ด้วยความโปร่งใส มิให้เกิดโอกาสในการเกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างได ้
   1.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
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    1) ก ากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์อ่ืนๆ รวมถึงช่องทาง
อ่ืนๆ     ที่หลากหลาย 
    2) ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นประจ าทุกเดือน และเผยแพร่ต่อท่ีสาธารณะทั้งทางเว็บไซต์และช่องทางอ่ืนที่หลากหลาย 
    3) ก าหนดมาตรการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน โดยก าหนดเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
    4) ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
รวมถึงการรายงานผลการวิเคราะห์ เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
   1.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

1.พัฒนาเว็บไซต์การ
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

1.มีช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน
เว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล อย่างเป็นระบบ 
2.ความพึงพอใจของผู้เข้า
เยี่ยมชมเว็บไซต์ 
3. มีการบันทึกข้อมูล
ข่าวสารเป็นปัจจุบัน 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

งานพัสดุ กองคลัง 
รว่มกับ ส านักปลัด 
อบต. 
 

2.จัดท าแผนการจัดหา
พัสดุประจ าปี 2562 

มีแผนการจัดหาพัสดุ 
ประจ าปี 2562 

- ตุลาคม 2561 งานพัสดุ กองคลัง 

 
1.2 นโยบายการให้เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ประกอบด้วย 

   1.2.1 นโยบายหลัก 
    ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ และข้อมูลการ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของ
หน่วยงานได้หลากหลายช่องทาง โดยยึดหลักความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตรงไปตรงมาและตรวจสอบ
ได้ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย 
   1.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) ก าหนดให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ จัดท าสื่อเอกสารเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานในช่องทางที่หลากหลาย 
    2) พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ให้มีความรอบรู้ข้อมูล
ต่างๆ ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้บริการข้อมูลตลอดเวลาท าการ 
    3) พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือท าการเผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
    4) ก าหนดให้ทุกหน่วยงานย่อยในองค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าผลการ
ด าเนินงาน พันธกิจ เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างต่อเนื่อง 
   1.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

3.พัฒนาเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

เว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลฯ 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

ส านักปลัด อบต. 

4.พัฒนาบุคลากร
ด้านการ
ประชาสัมพันธ์และ
ผู้ดูแลระบบ  

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

ส านักปลัด อบต. 

  1.3 นโยบายส่งเสริมบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ประกอบด้วย 
   1.3.1 นโยบายหลัก 
    ให้ความส าคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน ตั้งแต่ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน/จัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการ รวมถึงร่วมตรวจสอบการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 
   1.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพันธกิจโดย
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    2) ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนิน
โครงการภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   1.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

5.ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการ
ด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

จ านวนหน่วยงานที่ได้ด าเนิน
โครงการโดยการมีส่วน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 

ส านักปลัด อบต./
กองคลัง/กองช่าง/
กองสาธารณสุขฯ 

6.พัฒนาแผนงาน/
โครงการโดยการมี
ส่วนร่วมกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

จ านวนโครงการที่เกิดจาก
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 

ส านักปลัด อบต./
กองคลัง/กองช่าง/
กองสาธารณสุขฯ 
 

  1.4 นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การให้บริการของ
หน่วยงาน ประกอบด้วย 
   1.4.1 นโยบายหลัก 
    ส่งเสริม และพัฒนาระบบการจัดการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพทั้ง
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมถึงเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การ
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บริหารส่วนต าบลต าบลเขาพระ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมติดตามตรวจสอบ โดยสามารถเข้าถึงระบบ
การร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว  
   1.4.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) จัดให้มีหน่วยงานกลางรับเรื่องร้องเรียน 
    2) จัดให้มีคู่มือที่แสดงช่องทาง ขั้นตอนการร้องเรียน และกระบวนการ
จัดการเรื่องร้องเรียน 
    3) ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามกระบวนการเรื่องร้องเรียน
อย่างเคร่งครัด และรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบตามก าหนดเวลาที่เหมาะสม 
    4) ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินการเรื่อง
ร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือหาแนวทางแก้ไข 
 

   1.4.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

7.จัดตั้งหน่วยงาน
กลางรับเรื่อง
ร้องเรียน 

1.มีหน่วยงานกลางรับเรื่อง
ร้องเรียน 
2.มีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
ร้องเรียน 

- ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 

ส านักปลัด อบต. 

8.พัฒนาคู่มือแนว
ปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนและ
เผยแพร่คู่มือและ
ขั้นตอนการปฏิบัติใน
การด าเนินการผ่าน
เว็บไซต์ 

1.มีคู่มือแนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียน 
2.มีการเผยแพร่คู่มือและ
ขั้นตอนการปฏิบัติในการ
ด าเนินการเว็บไซต์ 
3.มีรายงานผลการจัดการ
เรื่องร้องเรียน 
4.มีการแจ้งผลการจัดการ
เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
ทราบ 
 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

ส านักปลัด อบต. 

 
2. ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย 
  แนวปฏิบัติ 
  1) ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับพร้อมรับผิดชอบต่อผลงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ต าบลเขาพระ ที่ส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 
  2) บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถโดยมุ่งผลส าเร็จของงาน และ
พร้อมรับฟังการวิพากษ์หรือติชมจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน ามาปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 
  3) องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลเขาพระ พร้อมรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด 
และมีมาตรการด าเนินการต่อบุคลากรที่ขาดความรับผิดชอบ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ 
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  2.1 ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกขั้นตอนต้องมีความถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วน เคร่งครัด ประกอบด้วย 
   2.1.1 นโยบายหลัก 
    ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับท้ังผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ใหค้วาม 
ส าคัญกับการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ด้วยความมุ่งมั่น อย่างเต็มประสิทธิภ าพ มีความรับผิดชอบ            
ต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับ       
ยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัดและต่อเนื่อง และก ากับให้บุคลากรทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่    
ตามกรอบจรรยาบรรณของขา้ราชการองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลเขาพระ 
   2.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ และเผยแพร่
ให้สาธารณชนทราบในช่องทางที่หลากหลาย 
    2) จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใช้
ในการด าเนินการเพื่อให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
    3) สร้างขวัญและแรงจูงใจโดยการประกาศยกย่องให้ แก่บุคลากรที่มี
จรรยาบรรณดีเด่น ประจ าปี 
    4) ก าหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของ
ผู้บริหารระดับหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบล 
    5) ด าเนินการตามระเบียบวินัยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่าง
เคร่งครัด 
   2.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

9.ประกาศเกียรติคุณยก
ย่องผู้มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพดีเด่น 

1.จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
รางวัลยกย่องผู้มี
จรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

ส านักปลัด อบต. 
 

10.ติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลการ
บริหารงานของผูบ้ริหาร
ระดับหน่วยงานภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบล 

1.มีรายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลการ
บริหารงานของผูบ้ริหาร 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลการ
บริหารงานของ
ผู้บริหาร 

  2.2 นโยบายการแสดงเจตจ านงของผู้บริหารในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและมี
ธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 
   2.2.1 นโยบายหลัก 
    ส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะน าหน่วยงานให้
ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต บริหารราชการโดยยึดหลักซื่อสัตย์ สุจริต และ
พร้อมรับผิดชอบหากเกิดความไม่เป็นธรรมหรือการทุจริตขึ้นในองค์การบริหารส่วนต าบล 
   2.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) จัดให้มีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและต่อสาธารณชน 
    2) ก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
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ของหน่วยงานภาครัฐ ในแต่ละด้าน คือ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน และด้านการ
สื่อสารภายในหน่วยงาน 
   2.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

11.โครงการแสดง
เจตนารมณ์การ
ป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาพระ 

1.โครงการแสดงเจตนารมณ์
การป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น  องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาพระ 
2.จ านวนบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่
เข้าร่วมกิจกรรม 
3.จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 

- ตุลาคม 2562 ส านักปลัด อบต./
กองคลัง/กองช่าง/
กองสาธารณสุขฯ 

 
  3.ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลไม้เรียงและรักษาวินัย
ข้าราชการโดยเคร่งครัด 
  แนวปฏิบัติ 
  1) ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรทุกคนรักษาจรรยาบรรณข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล
และวินัยของตนเองเสริมสร้างพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชารักษาจรรยาบรรณข้าราชการและมีวินัยรวมทั้ง
ป้องกันไม่ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย 
  2) องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลเขาพระ ด าเนินการทางวินัยแก่ผู้กระท าผิดวินัยอย่าง
เคร่งครัด 
  3.1 นโยบายในการป้องกันไม่ให้บุคลากรมีการรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์
ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 
   3.1.1 นโยบายหลัก 
    ให้ความส าคัญในการป้องกันไม่ให้บุคลากรรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักนิติธรรม โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
เข้มงวดกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งใช้มาตรการเด็ดขาดเพ่ือป้องกันไม่ให้บุคลากรเรียกรับ
เงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   3.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) ก าหนดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงานและเผยแพร่ให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
    2) ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย เมื่อบุคลากรกระท าความผิด
เพ่ือให้บุคลากรตระหนักในการไม่รับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

   3.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

12. จั ด ป ร ะ ชุ ม / อ บ ร ม /
สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้
เ กี่ ย ว กั บ “ ก า ร ป้ อ ง กั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน”ภายใน
หน่วยงาน (ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การล ง โทษทา งวิ นั ย เ มื่ อ
บุคลากรกระท าความผิดใน
กา ร รั บห รื อ เ รี ย ก รั บ เ งิ น 
สิ่งของ หรือผลประโยชน์อ่ืน
ใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

1.มีการประชุม/อบรม/
สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้
เ กี่ ย ว กั บ “ ก า ร ป้ อ ง กั น
ผลประโยชน์ทั บซ้ อน”
ภายในหน่วยงาน 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

ส านักปลัด อบต./
กองคลัง/กองช่าง/
กองสาธารณสุขฯ  
 

  3.2 นโยบายหลักเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้บุคลากรใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ 
ประกอบด้วย 
   3.2.1 นโยบายหลัก 
    ให้ความส าคัญและใช้มาตรการเด็ดขาดเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้บุคลากรใช้
ต าแหน่งหน้าที่ของตนอย่างไม่เป็นธรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อ่ืน โดยยึดหลักความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
   3.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) ก าหนดให้มีการรณรงค์เผยแพร่ หรือให้ความรู้เกี่ยวกับโทษวินัยในการใช้
ต าแหน่งหน้าที่ของตนอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อื่น 
    2) สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ให้มีพฤติกรรมที่เข้า
ข่ายการใช้ต าแหน่งในการเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อื่น 
   3.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

13.จัดประชุม/อบรม/
สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้
เกี่ยวกับ “การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน”ภายใน
หน่วยงาน (ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การลงโทษทางวินัยเมื่อ
บุคลากรกระท าความผิดใน
การรับหรือเรียกรับเงิน 
สิ่งของหรือผลประโยชน์อื่นใด
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

1.มีการประชุม/อบรม/
สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้
เกี่ยวกับ“การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
ภายในหน่วยงาน 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

ส านักปลัด อบต./
กองคลัง/กองช่าง/
กองสาธารณสุขฯ  
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 3.3 นโยบายเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย ประกอบด้วย 
   3.3.1 นโยบายหลัก 
    ตระหนัก และให้ความส าคัญการทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการ
ทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยงาน
ธุรกิจเอกชน/พวกพ้อง หรือมีการแทรกแซงทางการเมืองร่วมด้วย เ พ่ือเอ้ือประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือ
สัมปทานของหน่วยงาน หรือแลกเปลี่ยนกับการก าหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผู้บริหารหน่วยงาน 
   3.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)ก าหนดให้มีการรณรงค์เผยแพร่ หรือให้ความรู้เกี่ยวกับโทษวินัย เมื่อมี
การทุจริตเชิงนโยบาย 
    2)ก าหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของ
ผู้บริหารระดับหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบล 
   3.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

14.จัดประชุม/อบรม/
สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้
เกี่ยวกับ“การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน”
ภายในหน่วยงาน (ให้
ความรู้เกี่ยวกับการลงโทษ
ทางวินัยเมื่อบุคลากร
กระท าความผิดในการรับ
หรือเรียกรับเงินสิ่งของ หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย) 

1.มีการประชุม/
อบรม/สัมมนา
แลกเปลี่ยนความรู้
เกี่ยวกับ “การ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซอ้น”ภายใน
หน่วยงาน 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

ส านักปลัด อบต./
กองคลัง/กองช่าง/
กองสาธารณสุขฯ  
 

 
  4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร วัฒนธรรมการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ต าบลเขาพระ เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล เริ่มต้นจากการรักษาความซื่อสัตย์สุจริตในตนเองและมี
ค่านิยมร่วมในการต่อต้านทุจริต มีแนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  แนวปฏิบัติ 
  1) ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้น าในการแสดงเจตจ านงซื่อสัตย์สุจริต และก าหนดให้มีการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
  2) แต่งตั้งคณะท างานต่อต้านการทุจริตเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส ด าเนินการปรับปรุง
พัฒนาระบบงาน ก าหนดมาตรการ ออกระเบียบ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการด าเนินงาน 
  4.1 นโยบายการปลูกฝังและการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย 
   4.1.1 นโยบายหลัก 
    การให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดีให้กับบุคลากร 
มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ ไม่ยอมรับ ไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงานทุก
ประเภท เกิดความอายและกลัวที่จะกระท าการทุจริต ไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะด าเนินการเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
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   4.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) ก าหนดให้มีการรณรงค์หรือให้ความรู้ เกี่ยวกับการลงโทษวินัยเมื่อ
บุคลากรกระท าการทุจริต 
    2) สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานอย่างสุจริต ไม่เพิกเฉย 
และพร้อมที่จะด าเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต 
   4.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

15.รณรงค์หรือให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ลงโทษวินัยเมื่อ
บุคลากรกระท าการ
ทุจริต 
 

1.มีกิจกรรมรณรงค์หรือให้
ความรู้เกี่ยวกับการลงโทษ
ทางวินัยเมื่อบุคลากรกระท า
การทุจริต 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

ส านักปลัด อบต. 

16.จัดโครงการ/
กิจกรรม คัดเลือก
และมอบประกาศ
เกียรติคุณการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมบุคลากรที่
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลต าบลเขา
พระ 
 

2.มีพิธีมอบรางวัลพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล
และพนักงานจ้างที่ประพฤติ
ตนตามประมวลจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ดีเด่น 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

ส านักปลัด อบต./
กองคลัง/กองช่าง/
กองสาธารณสุขฯ  
 

   

  4.2 นโยบายเกี่ยวกับการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
ประกอบด้วย 
   4.2.1 นโยบายหลัก 
    ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน โดยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระท าท่ีเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ และให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
   4.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)ก าหนดให้มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลเขาพระ 
    2.ก าหนดให้มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
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   4.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

17.จัดประชุม/
อบรม/สัมมนา
แลกเปลี่ยนความรู้
เรื่องเก่ียวกับ “การ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน”ภายใน
หน่วยงาน  

1.มีการประชุม/อบรม/
สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้
เรื่องเก่ียวกับ “การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
ภายในหน่วยงาน 

- ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

ส านักปลัด อบต./
กองคลัง/กองช่าง/
กองสาธารณสุขฯ  
 

  4.3 นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย 
   4.3.1 นโยบายหลัก 
    ให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริต โดยจัดท าแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานและการน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมี ประสิทธิภาพ 
รวมทั้งให้ความส าคัญกับกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในเกี่ยวกับการด าเนินงานที่มีความเสี่ยงหรือมี
โอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
   4.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) ก าหนดให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
ด าเนินการและประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งรายงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบ 
    2) จัดตั้งกลุ่มบุคลากรหรือจัดตั้งชมรมเพ่ือการบริหารงานโปร่งใส ช่วยการ
ป้องกันและตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
 

   4.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

18.จัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และรายงานผล
การปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบให้
ผู้บริหารทราบ 

1.แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 ส านักปลัด อบต. 

 
  5.ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 
  แนวปฏิบัติ 
  1) มีการก าหนดขั้นตอน คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการปฏิบัติงานตาม
คู่มือหรือมาตรฐานเพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  และให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม 
เท่าเทียม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
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  2) มีระบบการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และก ากับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับ 
  3) ผู้บริหารทุกระดับมีคุณธรรมในการบริหารงาน ทั้งด้านการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ และการมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 
  4) ผู้บริหารทุกระดับเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
  5.1 นโยบายเกี่ยวกับการก าหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่
ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที ่ประกอบด้วย 
   5.1.1 นโยบายหลัก 
    ให้ความส าคัญและเข้มงวดกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรฐาน/
คู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้องและความเสมอภาค ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
อย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม 
   5.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
    2) ให้มีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม 
    3) ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็น
มาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้อง 
 

   5.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

19.โครงการจัดท าคู่มือ
พัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
และการบริหารจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือ
บริการประชาชนและสถาน
ประกอบการ 

1.มีคู่มือพัฒนาส่งเสริม
การปฏิบัติตาม
มาตรฐานทาง
จริยธรรมและการ
บริหารจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
เพ่ือบริการประชาชน
และสถานประกอบการ
ในพ้ืนที่ จ านวน 1 
เรื่อง 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ส านักปลัด อบต./
กองคลัง/กองช่าง/
กองสาธารณสุขฯ  
 

 
  5.2 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 
   5.2.1 นโยบายหลัก 
    ให้ความส าคัญเกี่ยวกับระบบคุณธรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยหลัก
คุณธรรม ยึดหลักการค านึงถึงความรู้ความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และหลักความยุติธรรม 
   5.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
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    1) จัดท าแนวทางหรือวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคลด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีความชัดเจน เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย การพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเลื่อนขั้น
เงินเดือน และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบต่างๆ 
    2) จัดให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยระบบคุณธรรม ไม่ใช้หลัก
อุปถัมภ์ และใช้หลักความมั่นคงการรับรองการเป็นอาชีพ มีทางก้าวหน้า มีค่าตอบแทน และสวัสดิการที่
เหมาะสม ที่เป็นเกียรติและศักดิ์ศรี 
    3) สร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี 
   5.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

20.โครงการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาพระ 

1.จัดท าแผน
แผนพัฒนาบุคลากร 
จ านวน 1 เล่ม 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ส านักปลัด อบต. 

21.โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 
  

1.ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ส านักปลัด อบต./
กองคลัง/กองช่าง/
กองสาธารณสุขฯ 

22.โครงการปฏิบัติตามคู่มือ
พัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมและ
การบริหารจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อน เพ่ือบริการประชาชน
และสถานประกอบการ 

1.ร้อยละของการน า
คู่มือไปใช้ประโยชน์ 
80 % 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ส านักปลัด อบต./
กองคลัง/กองช่าง/
กองสาธารณสุขฯ 

   

5.3 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย 
   5.3.1 นโยบายหลัก 
    ให้ความส าคัญกับการบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
อย่างเป็นระบบ ตามหลักความโปร่งใส หลักนิติธรรม ตรวจสอบได้และพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล โดยยึดหลักความคุ้มค่า 
   5.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
    บริหารงบประมาณโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ให้เป็นไปด้วยความจ าเป็น คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
   5.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

23.โครงการติดตาม
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

1.มีรายงานสรุปผลการ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปี 
2562 

- ตุลาคม  2562 คณะกรรมการ
ก ากับติดตาม
ผลงาน/ ส านัก
ปลัด อบต. 

 2.ร้อยละโครงการที่ผลการ
ด าเนินงานมีความคุ้มค่า 

- ตุลาคม  2562 คณะกรรมการ
ก ากับติดตาม
ผลงาน/ ส านัก
ปลัด อบต. 

 
  5.4 นโยบายในการมอบหมายที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ 
ประกอบด้วย 
   5.4.1 นโยบายหลัก 
    ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการ
กระจายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และอ านาจการตัดสินใจภายในขอบเขตที่ก าหนด โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
เป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีการสื่อสารและเอาใจใส่ติดตามในการมอบหมายงาน
ที่ได้มอบหมายไปตลอดจนรับผิดชอบในผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 
   5.4.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) กระจายอ านาจหน้าที่และมอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบ โดย
ค านึงถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
    2) ติดตามตรวจสอบและรับผิดชอบผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 
   5.4.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

24.โครงการพัฒนา
กรอบภาระงาน
บุคลากร อบต.เขา
พระ 

1.มีการวิเคราะห์กรอบ
ภาระงาน อ านาจหน้าที่และ
มอบหมายงานในหน้าที่
รับผิดชอบทุกคน 

- ตุลาคม 2561   
- 

 กันยายน 2562 

ส านักปลัด อบต. 
 

  5.5 นโยบายที่ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย 
   5.5.1 นโยบายหลัก 
    ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมการท างานของผู้ปฏิบัติ งาน ส่งเสริม
สนับสนุนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 
   5.5.2 มาตรการ/แนวทาง 
    การจัดสภาพแวดล้อมการท างานตามความต้องการของบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่เหมาะสม จ าเป็น ที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน 
   5.5.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

25.โครงการปรับภูมิ
ทัศน์สภาพแวดล้อม 
 

1.ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาอาคารสถานที่ และ
สภาพแวดล้ อมสู่ อ งค์ การ
บริหารส่วนต าบลน่าอยู ่

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ส านักปลัด อบต./
กองคลัง/กองช่าง/
กองสาธารณสุขฯ  
 

26.จั ด ห า /
ซ่อมแซม/ปรับปรุง 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

1 . พ นั ก ง า น มี ค รุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ใช้ปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 

ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 
2560 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

งานพัสดุ 

27.จั ดหาครุ ภัณฑ์
ส านักงาน 

1 . ส่ ว น ร า ช ก า ร มี วั ส ดุ
ส านักงานในการปฏิบัติงาน 

ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 
2560 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

งานพัสดุ 

  6.ด้านการสื่อสารภายในหนว่ยงาน เผยแพร่บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลต าบลเขาพระ  ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน 
  แนวปฏิบัติ 
  1) ให้ความส าคัญในการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลอย่าง
เปิดกว้าง ทั่วถึง บนพื้นฐานแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ควบคู่ไปกับการเปิด
โอกาสการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน 
  6.1 นโยบายหลัก 
   ให้ความส าคัญของรูปแบบ วิธีการ การสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 
ด้าน ให้บุคลากรทุกคนทุกประเภททุกระดับในองค์การบริหารส่วนต าบล รับทราบเพ่ือให้เกิดผลต่อความ
ตระหนักและให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
  6.2 มาตรการ/แนวทาง 
   ถ่ายทอดนโยบาย/มาตรการการบริหารงานด้วยการซื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงาน ให้
บุคลากรทุกคนทุกประเภททุกระดับรับรู้ เข้าใจ และน าไปปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส และ
ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ 
  6.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

28.โครงการ
ประชาสัมพันธ์
นโยบาย/มาตรการ
การบริหารงานด้วย
การซื่อสัตย์สุจริต 

1.จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์
นโยบาย/มาตรการการ
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
 

- ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

ส านักปลัด อบต./    
กองคลัง/กองช่าง/   
กองสาธารณสุขฯ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ ณ  วันที่   22 เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2561 
                                                                  
           ( นายมานพ  ฉ่ าพงษ์สันติ) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 


