
   
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
…………………………………………………………… 

   ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก า หนดให้ปลูกั ง
ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักด์ิศรีความเป็นข้าราชการและความซ้ือสัตย์สุจริต 
ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอ า นวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือ
สร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการฯ นั้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก จึงได้ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือเป็น
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่
กับกฎ ระเบียบและข้อบังคับอ่ืน ๆ โดยมุ่งม่ันที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส
บริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากความสุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึง
ก าหนดแนวทางให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก  ประกอบด้วย พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป ถือปฏิบัติและด าเนินการดังนี้ 

  1. นโยบาย 
   1.1 ด้านความโปร่งใส 
    1) นโยบายเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการด าเนินการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานนั้นตอนต่าง ๆ ของ
หน่วยงานต้ังแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการ และร่วมติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน 
    2) นโยบายการด าเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง โดยการด าเนินการ
เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างจะต้องด าเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้ นตอนตามกฎหมายที่
ก าหนด 
    3) นโยบายให้เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลขององค์กร โดยจะต้องให้และ
เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้ มีส่วนได้
เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
    4) น โยบายการจั ดการเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการปฏิ บัติงาน  กา ร
ให้บริการของหน่วยงานโดยด าเนินการ และจัดการกับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
อันไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่ 
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   1.2 ด้านความพร้อมรับผิด 
      1) นโยบายความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน การบริหารงาน ทุก
ขั้นตอนที่ต้องมีความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด โดยการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของ
เจ้าหน้าที่ ต้องมีความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญ
จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
    2) นโยบายที่แสดงถึงทิศทาง เจตจ านง ของผู้บริหารงานอย่างซ่ือสัตย์
สุจริต และพร้อมรับผิดชอบเม่ือเกิดความผิดพลาด โดยการก าหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารที่จะต้อง
มีเจตจ านงในการบริหารงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดเม่ือเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร้างความเชื่อ
แก่สังคมว่าการขับเคลื่อนของหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
   1.3 ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
    1) นโยบายเก่ียวกับการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการ
เอ้ือประโยชน์ โดยต้องมีนโยบาย/แนวทาง เพ่ือป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์
แก่ตนเองพวกพ้องของตนเองหรือผู้อ่ืนผู้ใด 
    2) นโยบายเก่ียวกับการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ เรียกรับเงิน สิ่งของ หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ มีส่วนได้เสีย โดยต้องมีแนวทางป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่
เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียแลกกับการปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็น
ธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อ่ืนผู้ใด 
    3) นโยบายเก่ียวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย โดยผู้บริหาร
ต้องปฏิบัติหน้าที่ท่ีไม่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย ซ่ึงลักษณะเป็นการทุจริตที่ เกิดจาก
ความสัมพันธ์เก้ือหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน แลกเปลี่ยนกับการก าหนดนโยบายหรือการอนุมติ
ใด ๆ ของผู้บริหารหน่วยงาน  
   1.4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
    1) นโยบายเก่ียวกับการด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงานโดยการสร้างให้เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานมีความเข้าใจเก่ียวกับการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
    2) นโยบายการสร้างวัฒนธรรมเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านทุจริตได้ โดยการปลูกั ง สั่งสอน ห รือถ่ายทอดพฤติกรรมและ
ทัศนคติในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน  
    3) นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร โดยการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงานที่เข้มแข็งและ
มีประสิทธิภาพ 
   1.5 ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
    1) นโยบายเก่ียวกับการก าหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานภารกิจ
หลักที่ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพ่ือป้องกันและตรวจสอบ
เพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยก าหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
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    2) นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล โดยการบริหารงานบุคคล 
เช่น การบรรจุแต่งต้ัง พิจารณาความดีความชอบ ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม มีคุณธรรมในการบริหาร
บุคคลภายในหน่วยงาน 
    3) นโยบายคุณธรรมในการบริ หา รงบประมา ณ  โดยการบริ หา ร
งบประมาณการใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และคุ้มค่ามากที่สุด 
    4) นโยบายการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือก
ปฏิบัติ โดยพฤติกรรมของหัวหน้างานต้องแสดงถึงการมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา และต้องค านึงถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็น
ธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
    5) นโยบายที่ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริม
การปฏิบัติงานโดยผู้บริหารหน่วยงานต้องให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ื ออ านวยและส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 
   1.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน คือ หน่วยงานต้องมีรูปแบบ วิธีการ การ
สื่อสารเพ่ือถ่ายทอดเก่ียวกับนโยบายทั้ง 4 ด้าน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพ่ือให้เกิดความตระหนัก
และให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใส 
 
  2. แนวทาง 
       2.1 บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาคโปร่งใสและเป็นธรรม 
       2.2 ปลูกั งค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลั ก
คุณธรรมจริยธรรม น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
       2.3 ด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน
และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินการกิจกรรมทุกรูปแบบ 
        2.4 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้อง
ทุกข์ ผ่านศูนย์ด ารงธรรมต าบลทับพริก ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภออรัญประเทศ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสระแก้ว 
        2.5 กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่าง
จริงจัง 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  26  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
 

 
  
 

    (นายบดินทร์ ลาน้อย) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 


