
 

      

นโยบายเพื่อสร้างคณุธรรมและความโปร่งใส 
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นโยบายเพ่ือสร้างคณุธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงาน 

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากทาง  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

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

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารทางราชการ  พ.ศ. 2540  และพระ

ราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ี พ.ศ. 2546  รวมทัง้ยุทธศาสตรช์าตวิ่า

ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติระยะที่  3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ได้ให้ความสําคญัต่อการต่อต้าน

ทุจรติ  และใหภ้าคราชการเสรมิสรา้งมาตรฐานดา้นคุณธรรม  จรยิธรรม  และธรรมาภบิาลใหแ้ก่ขา้ราชการและ

เจ้าหน้าที่ของรฐั  พรอ้มทัง้พฒันาความโปร่งใสในการปฏบิตังิานของหน่วยงานภาครฐั  พรอ้มทัง้พฒันาความ

โปร่งใสในการปฏบิตังิานของหน่วยงานภาครฐั  เพือ่ใหเ้ป็นทีเ่ชื่อถอื  ไวว้างใจแก่ประชาชน  ดว้ยกระบวนการมี

ส่วนร่วมของภาคประชาชน  เพื่อเสรมิสรา้งมาตรฐานด้านคุณธรรม  จรยิธรรมใหแ้ก่ขา้ราชการ  และเจา้หน้าที่

ของรฐั  และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครฐั  พร้อมทัง้เป็นการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบของขา้ราชการและเจ้าหน้าทีข่องรฐัอย่างจรงิจงั  เพื่อให้ภาคราชการ

เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน  องค์การบรหิารส่วนตําบลปากทาง  จึงจดัทํานโยบายการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เพื่อเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏบิตัริวมทัง้เป็น

ค่านิยมร่วมสําหรบัองค์กรและบุคลากรทุกคนยดึถอืเป็นแนวทมางปฏบิตัคิวบคู่กบักฎ  ขอ้บงัคบัอื่น ๆ  อย่าง

ทัว่ถงึตามมตคิณะรฐัมนตร ี เมื่อวนัที่  5  มกราคม  2559  เหน็ชอบให้หน่วยงานภาครฐัทุกหน่วยงานเขา้ร่วม

รบัการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐั  ได้ถูกกําหนดเป็นกลยุทธ์ที่

สาํคญัของยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ  ระยะที ่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  ซึ่งเป็น

การยกระดบัให้การประเมนิคุณภาพและความโปร่งใสในการดําเนินงานของภาครฐัเป็นมาตรฐานการป้องกนั

การทุจรติในเชงิรุกทีห่น่วยงานภาครฐัทัว่ประเทศจะตอ้งดาํเนินการ 

ดงันัน้  เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามมติคณะรฐัมนตรแีละเพื่อเป็นการขบัเคลื่อนการดําเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ  ระยะที่  3 (พ.ศ. 2560-2564)  นายก

องค์การบรหิารส่วนตําบลปากทาง  จงึกําหนดนโยบาย/มาตรการเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดาํเนินงานของนายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปากทาง  ดงัน้ี 

คาํนิยามตามนโยบายต่อต้านคอรร์ปัชัน่ 

ทุจริต  หมายถงึ  การแสวงหาผลประโยชน์ที่มคิวรได ้ โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรบัตนเองหรอื

ผูอ้ื่น 

คอรร์ปัชัน่  หมายถงึ  การใหส้ญัญาว่าจะให้  การรบั  เรยีกรบัทรพัย์สนิ  ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบ

ของเอกสารขอ้มูล  เงนิหรอืผลประโยชน์อื่นใดต้องไม่ถูกต้องเหมาะสม  เพื่อใหบุ้คคลยกเวน้การกระทําอนัเป็น

การใหไ้ดม้าหรอืรกัษาไว ้ ซึง่เพือ่ประโยชน์ต่อตนเองหรอืประโยชน์ใด ๆ  อนัมชิอบใหก้บัตนเองพวกพ้อง  ทัง้



ทางตรงและทางอ้อม  รวมถึงการกระทําที่ขดัต่อศีลธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณของหน่วยงาน  และ

กฎหมาย  กฎระเบยีบ  นโยบายต่อประชาชน  กลุ่มบุคคลหรอืบุคลากร  บรษิทัหา้งรา้นหรอืผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี  

และองคก์รอื่นใดทีต่ดิต่อเกีย่วกบัหน่วยงาน  เพื่อใหไ้ด้มาซึง่ประโยชน์อนัมคิวรได้ทัง้ต่อองคก์ร  ตนเอง  หรอื

ผู้เกี่ยวข้อง  เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ข้อบงัคบั  ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้

กระทําได้  หลักทัว่ไปของนโยบายในการต่อต้านคอร์รปัชัน่  ห้ามผู้บรหิาร  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  

ลูกจ้าง  เจ้าหน้าที่  และบุคลากรทุกประเภทของสํานักงานดําเนินการหรอืยอมรบัการทุจรติคอร์รปัชัน่ในทุก

รูปแบบ  และห้ามกระทําการอื่นใดที่เป็นการเกี่ยวกับการทุจรติคอร์รปัชัน่  ทุกรูปแบบ  ไม่ว่าทางตรงหรอื

ทางอ้อมก็ตาม  โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล  คุณธรรม  จรยิธรรม  และยึดหลกัจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพของ

ข้าราชการและปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่อย่างเคร่งครดั  ตลอดจนทบทวนแนว

ทางการปฏบิตังิานและขอ้กําหนดในการดําเนินงานเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของสงัคม  กฎหมาย  

กฎ  ระเบยีบ  ขอ้บงัคบั  และขอ้กําหนดทางกฎหมาย 
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นโยบาย/มาตรการ  เพื่อพฒันาหน่วยงานให้มีคณุธรรมและความโปร่งใส 

1. ด้านความโปร่งใส (Transparency Index)  ผู้บรหิารยึดมัน่และสนับสนุนการสร้างความ

โปร่งใสและตรวจสอบไดอ้ย่างจรงิจงัและส่งเสรมิใหบุ้คลากร  ผูใ้ต้บงัคบับญัชามคีุณธรรม  ซื่อสตัย์  และความ

โปร่งใสแนวทางปฏบิตั ิ โดย 

1.1 การบรหิารงานงบประมาณจะใชจ่้ายเงนิงบประมาณตามวตัถุประสงคต์ามระเบยีบแบบแผน 

1.2 การจดัซื้อจดัจา้งต้องดําเนินการโดยโปร่งใส  ตรวจสอบไดทุ้กขัน้ตอนไม่เรยีกรบัผลประโยชน์  

ไม่มผีลประโยชน์ทบัซอ้น 

1.3 การดําเนินโครงการหรอืกิจกรรมที่ได้รบัการจดัสรรงบประมาณ  ให้แต่ละส่วนที่รบัผดิชอบ        

ปิดประกาศและเผยแพร่ขอ้มูลโครงการทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  และ

ในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป  เช่น การปิดประกาศ  ณ  หน่วยงาน  ตลอดจนเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ  เช่น  

เวบ็ไซต ์ เพือ่ใหป้ระชาชนและผูส้นใจไดร้บัทราบขอ้มลู 

1.4 การร้องเรียน/พฤติกรรมควรร้องเรียน  เมื่อพบเห็นการกระทําการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ

หน่วยงาน  เช่น  พบเห็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์การบรหิารส่วนตําบลปากทาง  ติดสนิบน/รบัสนิบน  ทัง้

ทางตรงหรอืทางอ้อมกบัเจ้าหน้าที่ของบรษิทั  ห้างร้าน  ประชาชนผู้รบับรกิาร ผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีหรอืพบเหน็

การกระทําผิดขัน้ตอนตามระเบียบ  ข้อบังคบั  ผิดกฎหมาย  ผดิศีลธรรมอนัดี   ตลอดจนจรรยาบรรณแห่ง

วชิาชพีขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  สามารถรอ้งเรยีนผ่านทางช่องทางได ้ ดงัน้ี 

- โทรศพัท ์ 056-608999. 

- รอ้งเรยีนโดยตรงกบัองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปากทาง 

- เวบ็ไซตอ์งคก์ารบรหิารสว่นตําบลปากทาง  www.paktang.go.th 

- ทาง  facebook  องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปากทาง 

2. ด้านความพร้อมรบัผิด (Accountability Index) ส่งเสรมิใหเ้จา้หน้าทีทุ่กระดบัในหน่วยงานมี

ความรบัผดิชอบ  และสามารถตรวจสอบความรบัผดิชอบต่อบุคคล  หรอืกระทําการสิง่ต่าง ๆ  แนวทางปฏบิตัิ

โดย 

http://www.paktang.go.th/


2.1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องปฏบิตังิานในทุกขัน้ตอน  ด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย  และ

ระเบียบข้อบังคบัต่าง ๆ  อย่างครบถ้วน  และเคร่งครดั  กล้าหาญที่จะรบัผดิชอบในผลการปฏิบัติงานของ

ตนเอง 

2.2  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องปฏิบัติงาน  โดยมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการ

ปฏบิตังิานตามหน้าทีอ่ย่างเตม็ใจและเตม็ประสทิธภิาพ 

2.3  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงาน  มีความรบัผิดชอบสามารถตรวจสอบความ

รบัผดิชอบต่อบุคคลหรอืกระทาํสิง่ต่าง ๆ 

3. ด้านความปลอดภยัจากการทุจริตในการปฏิบติังาน (Corruption Free Index)  ยดึมัน่และ

สนับสนุนให้มรีะบบกลไกในการปลอดจากการทุจรติในการปฏิบตัิงาน  เพื่อให้การปฏิบตัิงานมรีะบบบรหิาร

จดัการทีโ่ปร่งใสและมปีระสทิธภิาพ  แนวทางปฏบิตัโิดย 

3.1 การบรหิารงานเป็นไปตามกระบวนการมาตรฐาน  ไม่เลอืกปฏบิตัิ  ไม่เห็นแก่พวกพ้อง  ไม่

เรยีกรบัสนิบน  ไม่ใชต้ําแหน่งหาประโยชน์หรอืเอือ้ประโยชน์ 

3.2 ยดึมัน่และสนับสนุนให้มรีะบบกลไกในการปลอดจากการทุจรติในการปฏบิตังิาน  เพื่อให้การ

ปฏบิตังิานมรีะบบบรหิารจดัการทีโ่ปร่งใสและมปีระสทิธภิาพ 

3.3 ยดึหลกัการบรหิารราชการตามหลกัธรรมาภบิาล  หลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

4. ด้านวฒันธรรมคุณธรรมในองคก์ร (Integrity Culture Index) สร้างวฒันธรรมในองค์กรให้

มกีารปฏิบตัิงานที่ยดึมัน่ในหลกัคุณธรรม  จรยิธรรม  ความซื่อสตัย์สุจรติ  ยุติธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได ้ 

กลายเป็นระเบยีบประเพณีปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง  แนวทางปฏบิตัโิดย 
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4.1 สร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการปฏิบัติงานที่ยึดมัน่ในหลักคุณธรรม  จรยิธรรม  ความ

ซื่อสตัยส์ุจรติ  ยุตธิรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได ้ กลายเป็นระเบยีบประเพณปีฏบิตัทิีถู่กตอ้ง 

4.2 มกีารกําหนดนโยบายในการปฏบิตังิานใหเ้ป็นแนวทางปฏบิตัใินทศิทางเดยีวกนั  ดงัน้ี 

      1) บุคลากรมีความพร้อมความรับผิดชอบและสํานึกในการรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ

มอบหมาย 

      2) สร้างสํานึกในการให้บรกิารต่อผู้มาใช้บรกิาร  โดยคํานึงถงึความต้องการของผู้รบับรกิาร

เป็นหลกั 

      3) การทาํงานเป็นทมี  ไดแ้ก่  การประสานงานกนัภายในหน่วยงาน 

4.3 เสรมิสรา้งบุคลากรใหม้สีว่นร่วมในการพฒันาองคก์ร 

      1) ส่งเสรมิในเรื่องความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ในองค์กร  เพราะนับไดว้่าเป็นจุดเด่นต้นของการ

สรา้งนวตักรรมใหม่ใหเ้กดิขึน้ภายในองคก์ร 

      2) การสรา้งความรวดเรว็ในการทํางาน  ทัง้ในการปฏบิตังิานภายในและความรวดเรว็ในการ

ใหบ้รกิารต่อผูม้าใชบ้รกิาร 

      3) การเปิดใจรบัคาํวพิากษ์วจิารณ์เพือ่ปรบัปรุงการทํางานใหด้ขีึน้ 



5. ด้านคุณธรรมในหน่วยงาน (Work  Integrity Index) สร้างจติสํานึกที่ดขีองผู้นําองค์กร  ใน

การส่วนเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง  ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  และค่านิยมด้านคุณธรรม  

จรยิธรรมแนวทางปฏบิตั ิ โดย 

     1) พฒันาและปรบัปรุงการจดัการภาครฐัทีเ่อือ้ต่อการสง่เสรมิคุณธรรม  จรยิธรรมในองคก์ร 

     2) สง่เสรมิคุณธรรม  จรยิธรรมในองคก์ร  เพือ่เป็นตน้แบบในการเรยีนรูแ้ละปฏบิตั ิ

     5.1 มาตรการ/โครงการ/กจิกรรม  ไดแ้ก่   

  1) พฒันาและปรบัปรุงการจดัการภาครฐัที่เอื้อต่อการส่งเสรมิคุณธรรม  จรยิธรรมใน

องคก์ร 

      (1) จดัให้มช่ีองทางสําหรบัขา้ราชการและเจา้หน้าที่ของรฐั  ได้รอ้งทุกข ์ รอ้งเรยีน

เกีย่วกบัปัญหาคุณธรรม  จรยิธรรมและจรรยาบรรณขา้ราชการ 

               (2) กําหนดแนวทางในการปฏบิตังิานโดยการยดึถอืระบบคุณธรรม  โดยพยายาม

ขจดัระบบเสน้สายพวกพอ้งออกไป  และพจิารณาในเรื่องความรู ้ ความสามารถของบุคลากรเป็นหลกั 

  2) ส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร  เพื่อเป็นต้นแบบในการเรียนรู้และปฏิบัต ิ 

ดงัน้ี 

      - ส่งเสริมการพัฒนาจิตใจพฤติกรรมอันดีงามที่ควรปฏิบัติแก่ข้าราชการและ

เจ้าหน้าที่  เช่น  การบําเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมทําความสะอาดสํานักงาน  การเขา้วดัปฏิบตัิธรรมกจิกรรม

ช่วยเหลอืสงัคมต่าง ๆ 

  3) ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของบุคคลภายในการตรวจสอบคุณธรรม  จรยิธรรม  ธรรมภิ

บาลของขา้ราชการและองคก์ร  ดงัน้ี 

      (1) เปิดช่องทางให้บุคลากรภายนอกได้เขา้มามสี่วนร่วมในการสอดส่องดูแลด้าน

คุณธรรม  จรยิธรรม  และการประพฤตมิชิอบในการปฏบิตัขิองขา้ราชการและเจา้หน้าทีข่องรฐั 

      (2) เผยแพร่ผลการดาํเนินงานดา้นคุณธรรม  จรยิธรรม 

 6. นโยบายหลกัด้านการส่ือสารภายในหน่วยงาน  ส่งเสรมิให้หน่วยงานมกีารสื่อสารและ

การรบัส่งข่าวสารต่าง ๆ  และการนําเสนอเรื่องราวความรูส้กึ  นึกคดิ  ความรู ้ หรอืสิง่อื่นใด  ทีต่อ้งการใหผู้ร้บั

สารรบัรูแ้ละเขา้ใจขอ้มูล  โดยมุ่งให้ความรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจที่ถูกต้องตรงกนั  และนําไปสู่การปฏบิตังิานที่

โปร่งใสตรวจสอบได ้

 6.1  แนวทางปฏบิตั ิ โดย 

  1) สง่เสรมิการตดิต่อสือ่สารจากบนลงล่าง 

  2) สง่เสรมิการตดิต่อสือ่สารจากล่างสูบ่น 

  3) สง่เสรมิการตดิต่อสือ่สารแนวนอน 
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   4) สง่เสรมิการตดิต่อแนวทแยง 

  6.2 มาตรการ/โครงการ/กจิกรรม  ไดแ้ก่ 

   1) สง่เสรมิการตดิต่อสือ่สารจากบนลงล่าง  ดงัน้ี 

    (1) ผูบ้งัคบับญัชาบอกเป้าหมายวตัถุประสงคข์องงาน 

    (2) ผูบ้งัคบับญัชามอบหมายงาน 



    (3) ผูบ้งัคบับญัชาใหข้อ้มลูยอ้นกลบัในการทาํงาน 

    (4) มกีารประชุม 

    (5) ผู้บังคับบัญชาสามารถชี้แนะให้บุคลากรเห็นความสัมพันธ์ของงานมี

ความสําคญัและมีผลต่อแผนงานโครงการของหน่วยงานอย่างไร  เพื่อจะได้ช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานให้มี

ประสทิธภิาพทีส่งูขึน้ 

   2) สง่เสรมิการตดิต่อจากล่างขึน้บน  ดงัน้ี 

    (1) เปิดโอกาสใหบุ้คลากรขอคาํแนะนําจากหวัหน้างาน 

    (2) มกีารรายงานผลการปฏบิตังิานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบเป็นระยะ 

    (3) จดัใหม้กีล่องรบัและแสดงความคดิเหน็ภายในหน่วยงาน 

    (4) จดัสาํรวจทศันคตขิองบุคลากรในเรื่องต่าง ๆ 

   3) ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารแนวนอน  ดังน้ี  ส่งเสริมให้มีการสื่อสารในกลุ่มงาน

เดยีวกนัหรอืในระดบัเดยีวกนั  จะมคีวามเป็นมติรกนัเอง  จะช่วยให้การประสานงานไดด้ขีึ้น  ซึ่งช่วยลดเวลา

การสื่อสารตามสายงาน  และยงัเป็นช่องทางในการสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ  ในองค์กรเพราะได้มีโอกาสรบัรู้

ขา่วสารขอ้มลูระหว่างกนั  ทาํใหเ้หน็โอกาสต่าง ๆ  มากขึน้ 

   4) สง่เสรมิการตดิต่อสือ่สารแนวทแยง  ดงัน้ี 

       ส่งเสรมิให้มกีารสื่อสารขา้มสํานัก/กองและขา้มระดบั  เพื่อสรา้งการทํางานทีบู่รณา

การเอื้อต่อการทํางานภายในหน่วยงานใหเ้ป็นแนวทางเดยีวกนั  ทัง้น้ี  ให้ผู้บรหิาร  ผู้บงัคบับญัชาหน่วยงาน  

ขา้ราชการและบุคลากรองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปากทาง  ถอืปฏบิตัติามเจตจาํนงดงักล่าวน้ีโดยครบถว้น  การ

ไม่ปฏิบตัิตามให้ผู้บงัคบับัญชาตักเตือน  นําไปประกอบการพิจารณาเลื่อนขัน้เงนิเตือนหรอืสัง่ให้ได้รบัการ

พฒันาหรอืรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาเบือ้งต้นทราบ  เพือ่พจิารณาดําเนินการทางวนิยัต่อไปตามเจตนารมณ์ของ

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ. 2560  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  

ยุทธศาสตร์ชาตวิ่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติระยะที่  3 (พ.ศ. 2560-2564)  และนโยบายของ

รฐับาล  ขอ้ที ่ 10  การสง่เสรมิการบรหิารราชการแผ่นดนิทีม่ธีรรมาภบิาลและการป้องกนัปราบปรามการทุจรติ

และประพฤตมิชิอบในภาครฐั  กําหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจรยิธรรมและจติสํานึกในการรกัษาศกัดิศ์รี

ความเป็นขา้ราชการและความซื่อสตัย์สุจรติ  ควบคู่กบัการบรหิารจดัการภาครฐัที่มปีระสทิธภิาพเพื่อป้องกนั

และปราบปรามทุจรติและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ของรฐัทุกระดบัและตอบสนองความต้องการ   พร้อม

อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  เพือ่สรา้งความเชื่อมัน่ในระบบราชการ  นัน้ 

 

 

 

 

 


