
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังวน 

เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและและต่อต้านการทุจริต 
................................ 

 

ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน เป็นหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชน
อย่างใกล้ชิด ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังวน ได้ค านึงถึงความต้องการและประโยชน์
สูงสุดของประชาชนเป็นหลัก 

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลวังวนได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาทุจริตคอรัปชั่น  ซึ่ง
เป็นปัญหาที่ท าให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังวน จึงมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการด าเนินงานให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เพ่ือให้
องค์การบริหารส่วนต าบลวังวนเป็นหน่วยงานที่ปลอดการทุจริตคอรัปชั่น โดยให้พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคนถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ไม่ยักยอก เบียดบังเวลาและทรัพย์สินราชการ 
2. ไม่เรียก ไม่รับ ไม่เสนอสิ่งใดเพ่ือประโยชน์มิชอบ 
3. ไม่ใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์ตนเองหรือพวกพ้อง 
4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เสมอภาค 
5. ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
6. เปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อพบเหตุคอร์รัปชั่น 
7. ร่วมปกป้อง คุ้มครอง ผู้ต่อต้านคอร์รัปชั่น 
8. พร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2561 
 

 
 
 
 
 

 
                                                            
 

(นางประภาพรรณ   กันตังพันธุ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังวน 

 



                                                         
 
 
 
 
 
 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังวน อ าเภอวังวน จงัหวัดตรัง 

**************** 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งซึ่งจัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552 ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีคณะกรรมการ
บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คนรองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังวน มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 จึงได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส  มีหลักธรรมาภิบาล เป็นการ
สร้างความไว้วางใจและศรัทธาจากประชาชน ทั้งนี้ผู้บริหารพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังวน สามารถน านโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังวน เป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการด าเนินงานและไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ใน
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(นางประภาพรรณ   กันตังพันธุ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังวน 

 



นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังวน อ าเภอวังวน จงัหวัดตรัง 

วิสัยทัศน์ 
“สาธรณูปโภคครบครัน การศึกษารุ่งเรือง เศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านเข้มแข็ง” 

พันธกิจ 
      1. เน้นการบริหารงานแบบประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการและตรวจสอบ โครงการใน
การใช้จ่ายงบประมาณ 
     2.  บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

  2.1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
  2.2การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  2.3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
  2.4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
  2.5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

            2.6  นโยบายรัฐบาล 
      3.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
      4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
     5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
      6.  กรอบการพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดตรัง 

ค่านิยม 
 1. ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ 
 2. โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 3. ไม่เลือกปฏิบัติ 
 4. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 5. ประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนส่วนตัว 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 1. การมีส่วนร่วม   
 2.  ความโปร่งใส 
 3.  การตอบสนอง 
 4.  ภาระรับผิดชอบ 
 5.  ประสิทธิผล 
 6.  ประสิทธิภาพ 
 7.  การกระจายอ านาจ 
 8.  นิติธรรม 
 9.  ความเสมอภาค เที่ยงธรรม 
 10.การมุ่งเน้นฉันทามติ 

/นโยบาย... 



นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลวังวน 
 เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามแนวทางธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร        
ส่วนต าบลวังวน ได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก และแนวทางปฏิบัติ  
ดังต่อไปนี้ 
   1.   นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

   1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ 

   1.2. พัฒนาระบบจราจร 
   1.3  พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าสะอาดเพ่ืออุปโภคบริโภค 
   1.4  พัฒนาระบบโทรคมนาคม/การขนส่ง 
   1.5  ด าเนินการส ารวจที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ 

   2.   นโยบายด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา 

    2.1   ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 
    2.2   ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

                2.3   รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
                2.4   ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 
                        2.5   เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 

  3.   นโยบายด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   
                3.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
     3.2  ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
     3.3  พัฒนาระบบบริหารจัดการของ อบต. 
     3.4  สนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่าง อปท. 
                3.5  พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
  4.   นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   4.1  สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   4.2  เฝ้าระวัง/บ าบัด/ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   4.3  จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 
   4.4  บ าบัดและจัดการขยะ 
   4.5  ก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว 

  5.   นโยบายด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม  
             5.1  ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  6.   นโยบายด้านการอยู่ดีมีสุขของ อปท. 

   6.1  สนับสนุนและส่งเสริมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรรายย่อยในภาค
การเกษตรโดยใช้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
   6.2 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

 
********************** 



 


