
 

การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน      
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวงัสามัคค ี อ าเภอโพนทอง  จงัหวดัร้อยเอด็  

***************  
1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

โดยองคก์ารบริหารส่วนต า บลวงัสามคัคีน า ขอ้มูลลงในเวบ็ไซตส์ า นกังานเพื่อใหป้ระชาชน และส่วน
ราชการต่าง ๆ สามารถเขา้ถึงขอ้มู ลขององคก์ารบริหารส่วนต า บลวงัสามคัคี  ท่ีเป็นปัจจุบนั ทั้งดา้นเศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดลอ้ม และดา้ นอ่ืน ๆ ตลอดจนการบริหารงานในแต่ ละปีท่ีผา่นมาเพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสซ่ึง 
ประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 

๑.๑) ข้อมูลเกีย่วกบัหน่วยงาน 

มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลายช่องทาง  

ประวติัความเป็นมาวสิัยทศัน์ พนัธะกิจ  
 - โครงสร้างหน่วยงาน ผูบ้ริหาร อ านาจหนา้ท่ี 
 - ภารกิจ และหนา้ท่ีรับผดิชอบหน่วยงาน 
 - ยทุธศาสตร์ แผนปฏิบติัราชการ  
 - แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปี 
 - ขอ้มูลการติดต่อ ประกอบดว้ย ท่ีอยู ่เบอร์โทร โทรสาร และแผนท่ีตั้ง 
 - ท่ีอยูไ่ปรษณีย ์อิเล็กทอนิกส์ e-mailAddress)   ของส านกังาน 
  
๑.๒) ข้อมูลผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวงั 

- รายระเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย ช่ือ – ช่ือสกุล ต าแน่ง 
              -วสิัยทศัน์ นโยบายต่างๆ เก่ียวกบัการบริหารงานราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
 
๑.๓) ข่าวประชาสัมพนัธ์ 
 -      ข่าวสารประชาสัมพนัธ์ทัว่ไป  

- ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน เช่น การจดัซ้ือจดัจา้ง การฝึกอบรม เป็นตน้ 
 
๑.๔) เวป็ลงิค์ 
 - ส่วนงานภายใน  
 - หน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง 
 - เวบ็ไซตอ่ื์นๆ ท่ีหนา้สนใจ 
  
๑.๕) กฎระเบียบข้อบังคับทีเ่กีย่วกบัหน่วยงาน 
 
 - กฎหมาย พระราชบญัญติั พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใน 
การปฏิบติังานของงทอ้งถ่ิน  
๑.๖) ข้อมูลการใช้บริการ 
 - แสดงขอ้มูลการใหบ้ริการตามภารกิจของหน่วยงาน พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการบริการต่างๆ แก่ 
ประชาชน 



ส่วนที๒่ การสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผู้ใช้บริการ 

๒.๑) ถาม –ตอบ (Q&A) มีการตอบแบบสอบถามทุกขอ้ท่ีถามเขา้มาทางช่องทางต่าง ๆ 
 

 - ผูใ้ชบ้ริการสามารถสอบถามขอ้มูล หรือขอ้สงสัยหน่วยงาน  
๒.๒) ช่องทางการติดต่อการส่ือสารกบัผูใ้ชบ้ริการ 
 - ช่องทางการแสดงความคิดเห็น  
 - ช่องทางการร้องเรียน และการติดตามสถานะเร่ืองร้องเรียนทั้งน้ี ไดม้อบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ี 
ผูรั้บผดิชอบด าเนินการจดัเตรียมขอ้มูลดงักล่าวลงเวบ็ไซต ์โดยขอ้มูลดงักล่าวตอ้งเป็นความจริงและไดรั้บ 
อนุญาตจากผูบ้ริหารก่อน จึงจะน าข้ึนเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์ององคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัสามคัคีได้



2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลวงัสามัคค ี

 

องคก์ารบริหาร วงัสามคัคี  ไดต้ระหนกัเห็นความส า คญัของ การมีส่วนส่งเสริมคุณธรรม  และความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  ถือวา่เป็นผูม้า รับบริการและสามารถสะทอ้น ปัญหาในการ
บริหารงาน เพื่อท่ีองค์ กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะไดน้ า ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผู ้ มีส่วนได้ เสียไปแกไ้ข ปรับปรุง การ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีทุกระดบั  
 

การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การกระจายโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมทางการ เมือง
การบริหารเก่ียวกบัการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ รวมทั้งการจดัสรรทรัพ ยากรของชุมชนและของชาติ ส่งผลกระ ทบ
ต่อชีวติและความเป็นอยูข่องประชาชน การมีส่ว นร่วมในการออกกฎหมาย ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใชอ้ า นาจหนา้ท่ีของรัฐ ทั้งน้ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัสามคั คีไดก้ าหนดวธีิการ ใหผู้มี้ส่วนได้
เสียสามารถเขา้มามี ส่วนร่วมกบัหน่วยงานทอ้งถ่ิน ไดด้งัน้ี 

 การลงสมคัรเป็นผูบ้ริหารหรือสมาชิกสภา อบต.
 การใชสิ้ทธิเลือกตั้งผูบ้ริหารหรือสมาชิกสภา อบต.
 การเสนอใหมี้การออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน

 การเสียภาษีอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ี อบต . จดัเก็บเพื่อนามาใชใ้นการบริหารงานภายใน 
หน่วยงาน

 การใหข้อ้เส นอแนะแก่ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในการด า เนินงาน /โครงการต่างๆการมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
การบริหารงานของ อบต.
๑) ติดตามตรวจสอบการบริหารงานของ อบต . วา่ด าเนินงานดว้ยความโปร่งใสยติุธรรม ตรง ตามความตอ้งการ
ของประชาชนหรือไม่
๒) ติดตามตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณตามขอ้บงัคบังบประมาณรายจ่ายประจาปีของ อบต . วา่ถูกตอ้ง
โปร่งใส และเกิดประโยชน์หรือไม่
๓) ขอทราบขอ้มูลข่าวสารจาก อบต. หากเห็นวา่ทางานไม่โปร่งใส
๔) การเขา้ร่วมประชาคมทอ้งถ่ินเพื่อแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนในทอ้งถ่ิน
๕) ตรวจสอบแผนพฒันาของ อบต. วา่ตรงกบัปัญหาความเดือดร้อนและความตอ้งการของ ประชาชนหรือไม่
๖) คดัคา้นขอ้บงัคบั หรือมติของ อบต. ท่ีทาใหป้ระชาชนเดือดร้อน  
๗) ถอดถอนผูบ้ริหารหรือสมาชิกสภา อบต. ท่ีมีพฤติกรรมไม่สุจริต



3. มาตรการป้องกนัการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนต าบลวงัสามัคค ี
 

องคก์ารบริหาร ส่วนต าบลวงัสามคัคี โดยผูบ้ริหารองคก์ารบริหาร ส่วนต าบลวงัสามคัคี ใหค้วามส า คญักบั  
ผูรั้บบริการทุกคนอยา่งเท่าเทีย มกนั และมีการประชุมพนกังานส่วนต า บลผูป้ฏิบติังานทุกระดบั ใ นกบัการ
ใหบ้ริการต่อผูม้ ารับบริการทุกคนอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั ไม่มีการเลือกปฏิบติัใดๆทั้งส้ิน ไม่ใหรั้บ
สินบนต่าง ๆ จากผูม้าติดต่อราชการหรือผูม้ารับบริการทุกวธีิ เพร าะการรับสินบนนั้นจะ ขาดความน่าเช่ือถือ
และขาดศรัทธาจากพี่นอ้งประชาชนและอาจจะน าไปสู่การกระท าผดิกฎหมายต่อไป 

 

องคก์ารบริหาร ส่วนต าบลวงัสามคัคี จึงตระหนกัและมีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติังานใหโ้ปร่งใส ปลอดจากการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ จึงไดจ้ดัท า มาตรการป้ องกนัการรับสินบน  เพื่อเป็นแนวปฏิบติั ใ นการป้องกนัการรับ
สินบน การใชอ้ า นาจหนา้ท่ีการเอ้ือประโยชน์หรือ ผลประโยชน์  และเป็นการสร้ างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจา้หนา้ท่ีของรัฐใหถู้กตอ้งตามท่ีกฎหมาย กฎ หรือ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งก า หนด โดยใหพ้นกังานส่วนทอ้งถ่ิน และลูกจา้งถือปฏิบติั  ตามมาตรการป้ องกนัการรับ
สินบนดงัต่อไปน้ี 

 

แนวปฏิบัติในการป้องกนัการรับสินบน: กรณีรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจา้  หนา้ท่ี
“การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา”หมายความวา่ การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ อ่ืนใด
จากญาติหรือจากบุคคลท่ีใหก้นัในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมวฒันธรรมประเพณีหรือ หรือให้
กนัตามมารยาทท่ีปฏิบติักนัในสังคม “ประโยชน์อ่ืนใด” หมายความวา่ ส่ิงท่ี มีมูลค่า ไดแ้ก่ การลดราคา การรับ
ความบนัเทิง การรับ บริการการรับการฝึกอบรม หรือส่ิงอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั 

 

เจา้หนา้ท่ีจะรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดไดต่้อเม่ือมี กฎหมายใหรั้บได ้การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์
อ่ืนใดนอกเหนือจากกฎหมาย  กฎ  หรือขอ้บงัคบัขา้งตน้ มาพิจารณาตามหลกัเกณฑก์ารรับทรัพยสิ์นโดย
ธรรมจรรยาของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการ ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
 

๑. เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองผลประโยชน์ทบัซอ้นหรือการขดักนัระหวา่งประโยชน์ ส่วน 
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจา้หนา้ท่ี ถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหข้า้ราชการแ ละเจา้หนา้ท่ีสามารถแยกแยะประโยช น์ส่วนตวักบั
ประโยชน์ส่วนรวมหรือความแตกต่างระหวา่งสินน ้า ใจและสินบนได้  รวมถึงการแจง้เตือนในกรณีท่ีอา จเกิด
ความสุ่มเส่ียงต่อการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ ช่ วงการด าเนินการรับ
นกัเรียน เป็นตน้ 



 

๒.   สนบัสนุนส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกระดบั เห็นความส า คญัและมีจิตส า นึกในการต่อตา้นการ
ทุจริต คอร์รัปชัน่ รวมทั้งจดัใหมี้มาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกนัการทุจริต คอร์รัปชัน่  
๓.   ก ากบัดูแลใหก้ารด า เนินการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในสังกดั เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเคร่งครัด 
 

๔. แนวปฏิบติัในการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ครอบคลุมการ ท าหนา้ท่ี
ราชการของเจา้หนา้ท่ีทุกระดบั ทุกกระบวนการ  อาทิ การสรรหาหรือการคดัเลือกบุคล ากร การฝึกอบรม การ
ประเมินผลการปฏิบติังาน  จดัจา้งจดัซ้ือ การพิจารณาอนุมติั  อนุญาตโดยผู ้ บงัคบับญัชาทุกระดบัจะท า ความ
เข้าใจกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อน า ไปใชป้ฏิบติัในโค รงการ กิจก รรมความรับผดิชอบ และควบคุมดูแลการ
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติั 
 

๕. ใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองเจา้หนา้ท่ีหรือบุคคลอ่ืนใด ท่ีแจง้เบาะแสหรือหลกัฐานเร่ืองก าร
ทุจริตคอร์รัปชัน่ การรับ หรือการใหสิ้นบนในทุกรูปแบบ รวมถึ งเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิเสธต่อการกระ ท า มาตรการ
คุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการแจง้เบาะแสหรือพยานหลกัฐาน 
๕.  การฝาุฝืนไม่ปฏิบติัตามระเบียบสานกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการใหห้รือรับของขวญัของเจ ้ของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๔๔ เจา้หนา้ท่ีของรัฐผูน้ั้น เป็นผูก้ระทาความผดิทางวนิยั ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งด วนิยัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
ผูน้ั้น 
 


