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นโยบายเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมน 

******************** 
เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้งยุทศาสตร 
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดใหความสําคัญตอการ 
ต อต านทุจ ริ ต และให ภ าคราชการเสริ ม สร างมาตรฐานด า นคุ ณธรรม จริ ย ธรรม และธรรมาภิบาลให้แก 
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ พรอมทั้งพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือให 
เปนที่เชื่อถือไววางใจแกประชาชน ดวยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน เพ่ือเสริมสรางมาตรฐานดาน
คุณธรรม จริยธรรม ใหแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐและพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ภาครัฐ พรอมทั้งเปนการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการและเจาหนาที่ของ
รัฐอยางจริงจัง เพ่ือใหภาคราชการเปนที่เชื่อถือไววางใจแกป ระชาชน องคการบริ ห ารส ว นตํ าบลจารพัต จึ ง จั 
ด ทํานโยบายการป องกัน และปราบปรามการทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือเปนมาตรฐานและเป
นแนวทางปฏิบัติรวมทั้งเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและบุคลากรทุกคนยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับกฎ 
ขอบังคับอ่ืนๆอยางทั่วถึง 
              ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ที่ 5 มกราคม 2559 เห็น ชอบใหหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน 
เขา้ร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 – 2560 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอ และปจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ได้ถูกกําหนดเปนกลยุทธที่สําคัญ
ของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งเปนการยกระ
ดับให้การประเมินคุณภาพและความโปรงใสในการดําเนินงานของภาครัฐเปนมาตรฐานการปองกันการทุจริตในเชิง
รุกที่หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศจะตองดําเนินการดังนั้น เพ่ือเปนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและเพ่ือเปนการ
ขับเคลื่อนการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564)นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมน จึงขอกําหนดนโยบาย/มาตรการเพ่ือสรางคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมนดังนี้ 
คํานิยามตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่น 

 ทุจริต หมายถึง การแสวงหาผลประโยชนที่มิควรได โดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 
คอรรัปชั่น หมายถึง การใหสัญญาวาจะให การรับ เรียกรับทรัพยสิน ไมวาจะอยูในรูปแบบของเอกสาร 

ขอมูล เงินหรือผลประโยชนอ่ืนใดตองไมถูกตองเหมาะสม เพ่ือใหบุคคลยกเวนการกระทําอันเปนการใหไดมาหรือ
รักษาไว ซึ่งเพ่ือประโยชนตอตนเองหรือประโยชนใดๆ อันมิชอบใหกับตนเองพวกพอง ทั้งทางตรงและทางออม 
รวมถึงการกระทําที่ขัดตอศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ของหนวยงาน และกฎหมายกฎ ระเบียบ นโยบาย ต
อประชาชนกลุมบุคคล หรือบุคลกร บริษัทหางรานหรือผูมีสวนไดเสีย และองคกรอ่ืนใดที่ติดตอเกี่ยวของกับ
สํานักงานฯ เพ่ือใหไดมาซึ่งประโยชนอันมิควรไดทั้งตอองคกรตนเอง หรือผูเกี่ยวของเวนแตเปนกรณีที่กฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นใหกระทําได 

 หลักท่ัวไปของนโยบายในการตอตานคอรรัปชั่น 
    หามผูบริหาร ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง เจาหนาที่ และบุคลากรทุกประเภท 
ของสํานักงานดําเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบและหามกระทําการอ่ืนใดที่เปนการ 
เกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ไมวาทางตรงหรือทางออมก็ตาม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรมจริยธรรมและยึดหลักจรรยาบรรณแหงวิชาชีพของขาราชการและปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการ 
ทุจริตคอรรัปชั่นอยางเครงครัด ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานและขอกําหนดในการดําเนินงาน 
เพ่ือใหสอคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดทางกฎหมาย 
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 นโยบาย/มารตรการ เพื่อพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใส 

1. ดานความโปรงใส (Transprency Index) 
       ผูบริหารยึดมั่นและสนับสนุนการสรางความโปรงใสและตรวจสอบไดอยางจริงจังและ 
สงเสริมใหบุคลากรผูใตบังคับบัญชามีคุณธรรม ซื่อสัตย และความโปรงใส 
       แนวทางปฏิบัติ โดย 
        1.1 การบริหารงานงบประมาณจะใชจายเงินงบประมาณตามวัตถุประสงคตาม 
ระเบียบแบบแผน 
     1.2 การจัดซื้อจัดจางตองดําเนินการโดยโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอนไมเรียกรับ 
ผลประโยชนไมมีผลประโยชนทับซอน 
        1.3 การดําเนินโครงการหรือกิจกรรม ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ใหแตละสวน 
ที่รับผิดชอบ ปดประกาศและเผยแพรขอมูลโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2560และ
ในปงบประมาณตอๆไป เชน การปดประกาศ ณ หนวยงาน ตลอดจนเผยแพรตามสื่อตางๆ เชน เว็ปไซดเพ่ือให
ประชาชนและผูสนใจไดรับทราบขอมูล 
        1.4 การรองเรียน/พฤติกรรมควรรองเรียน 
             - เมื่อพบเห็นการกระทําการทุจริตที่เกี่ยวของกับ หนวยงานฯ เชน พบเห็น 
บุคคลที่เกี่ยวของกับ อบต. ติดสินบน/รับสินบน ทั้งทางตรงหรือทางออมกับเจาหนาที่ของบริษัทหางราน 
ประชาชนผูรับบริการผูมีสวนไดเสียหรือพบเห็นการกระทําที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการที่ 
อาจจะเปนชองทางในการทุจริต คอรรัปชั่น หรือพบเห็นการกระทําผิดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ผิดกฎหมาย ผิด 
ศีลธรรมอันดี ตลอดจนจรรยาบรรณแหงวิชาชีพขาราชการสวนทองถิ่น สามารถรองเรียนผานทางชองทางได 
ดังนี้ 

 โทรศัพท  0 4597 9822 
- รองเรียนโดยตรงกับองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมน 
- ทางเว็ปไซต อบต.ทุ่งมน 
   http://www. Thongmon.go.th 
- ทาง Facebook องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมน 

        https://th-th.facebook.com/people 
2. ดานความพรอมรับผิด (Accountability Index) 

      สงเสริมใหเจาหนาที่ทุกระดับในสํานักงานฯ มีความรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบความ 
รับผิดชอบตอบุคคลหรือกระทําการสิ่งตางๆ 
      แนวทางปฏิบัติโดย 
       2.1 เจาหนาที่ของหนวยงานตองปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน ดวยความถูกตองตาม
กฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ อยางครบถวนและเครงครัด กลาหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของ 
ตนเอง 
       2.2 เจาหนาที่ของหนวยงานตองปฏิบัติงาน โดยมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการ 
ปฏิบัติงานตามหนาที่อยางเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ 
       2.3 ส งเสริมให เจาหนาที่ทุกระดับในหนวยงาน มีความรับผิดชอบและสมารถ
ตรวจสอบความรับผิดชอบตอบุคคลหรือกระทําสิ่งตางๆ 

3. ดานความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption Free Index) 
   ยึดมั่นและสนับสนุนใหมีระบบกลไกในการปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการ 
ปฏิบัติงานมีระบบบริหารจัดการที่โปรงใสและมีประสิทธิภาพ 
 



-3- 
      แนวทางปฏิบัติโดย 
      3.1 การบริหารงานเปนไปตามกระบวนการมาตรฐาน ไมเลือกปฏิบัติ ไมเห็นแกพวก 
พองไมรับเรียกสินบน ไมใชตําแหนงหาประโยชนหรือเอ้ือประโยชน 
       3.2 ยึดมั่นและสนับสนุนใหมีระบบกลไกในการปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีระบบบริหารจัดการที่โปรงใสและมีประสิทธิภาพ 
       3.3 ยึดหลักการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Cuture Index) 
      สรางวัฒนธรรมในองคกรใหมีการปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย 
สุจริต ยุติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได กลายเปนระเบยีบประเพณีปฏิบัติที่ถูกตอง 
      แนวทางปฏิบัติโดย 
       4.1 สรางวัฒนธรรมในองคกรใหมีการปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
ความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได กลายเปนระเบียบประเพณีปฏิบัติที่ถูกตอง 

4.2 มีการกําหนดนโยบายในการปฏิบัติงานใหเปนแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 
ดังนี้ 

        1) บุคลากรมีความพรอมความรับผิดชอบและสํานึกในการรับผิดชอบตองานที่
ไดรับมอบหมาย 

2) สรางสํานึกในการให บ ริการตอผู มาใชบริการ โดยคํานึงถึงความตองกของ 
ผูรับบริการเปนหลัก 
            3) การทํางานเปนทีม ไดแก การประสานงานกันภายในหนวยงาน 
       4.3 เสริมสรางบุคลากรใหมีสวนรวมในการพัฒนาองคกร ดังนี้ 
            1)สงเสริมในเรื่องความคิดริเริ่มสรางสรรคในองคกร เพราะนับไดวาเปนจุด
เดน่ตนของการสรางนวัตกรรมใหมใหเกิดข้ึนภายในองคกร 
            2) การสรางความรวดเร็วในการทํางานทั้ง ในการปฏิบัติงานภายในและความ 
รวดเร็วในการใหบริการตอผูมาใชบริการ 
            3) การเปดใจรับคําวิพากวิจารณเพ่ือปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น 
  5. ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Inegrity Index) 
       สรางจิตสํานึกท่ีดีของผูนําองคกร ในการสวนเสริมและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องรวม
สรางวัฒนธรรมองคกร และคานิยมดานคุณธรรมจริยธรรม 
      แนวทางปฏิบัติโดย 
         1) พัฒนาและปรับปรุงการจัดการภาครัฐที่เอ้ือตอการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองคกร 
           2) สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองคกร เพ่ือเปนตนแบบในการเรียนรูและปฏิบัติ 
         3) สงเสริมการมีสวนรวมของบุคคลภายนอกในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม 
      5.1 มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ไดแก 
           (1) พัฒนาและปรับปรุงการจัดการภาครัฐที่เอ้ือตอการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
องคกร ดังนี้ 
            1) จัดใหมีชองทางสําหรับขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐไดรองทุกข รองเรียน 
เกี่ยวกับปญหาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาขาราชการ 
            2) กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานโดยการยึดถือระบบคุณธรรม โดยพยายาม
ขจัดระบบเสนสายพวกพองออกไป และพิจารณาในเรื่องความรูความสามารถของบุคลากรเปนหลัก 
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 (2) สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองคกร เพื่อเปนตนแบบในการเรียนรูและ 

ปฏิบัติดังนี้ 
           - สงเสริมการพัฒนาจิตใจพฤติกรรมอันดีงามที่ควรปฏิบัติแกขาราชการและเจาหนาที่ 
เชน การบําเพ็ญสาธารณประโยชน กิจกรรมทําความสะอาดสํานักงานฯ การเขาวัดปฏิบัติธรรมกิจกรรมชวยเหลือ
สังคมตางๆ 

 (3)สงเสริมการมีสวนรวมของบุคคลภายนอกในการตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรม 
ธรรมาภิบาลของขาราชการและองคกร ดังนี้ 
                1) เปดชองทางใหบุคคลากรภายนอกไดเขามามีสวนรวมในการสอดสองดูแลดาน 
คุณธรรมจริยธรรมและการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ 
                2) เผยแพรผลการดําเนินงานดานคุณธรรม จริยธรรม 
       6.นโยบายหลักดานการสื่อสารภายในหนวยงาน 
          สงเสริมใหหนวยงานมีการสื่อสารและการรับ สงขาวสารตางๆ และการนําเสนอเรื่องราวความรู
สึกนึกคิด ความรู หรือสิ่งอื่นใด ที่ตองการใหผูรับสารรูและเขาใจขอมูล โดยมุงใหความรูและสรางความเขาใจที่ถูก 
ตองตรงกันและนําไปสูการปฏิบัติงานที่โปรงใสตรวจสอบได 
            6.1 แนวทางปฏิบัติโดย 
                (1) สงเสริมการติดตอสื่อสารจากบนลงลาง 
                (2) สงเสริมการติดตอสื่อสารจากลางข้ึนบน 
                (3) สงเสริมการติดตอสื่อสารแนวนอน 
               (4) สงเสริมการติดตอสื่อสารแนวทแยง 
            6.2 มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ไดแก 
                   (1) สงเสริมการติดตอสื่อสารจากบนลงลาง ดังนี้ 
                    1) ผูบังคับบัญชาบอกเปาหมายวัตถุประสงคของงาน 
                     2) ผูบังคับบัญชามอบหมายงาน 
                      3) ผูบังคบับัญชาใหขอมูลยอนกลับในการทํางาน (Performance Feedback) 
                     4) มีการประชุม (Meeting) 
                     5) ผู้บังคับบัญชาสามารถชี้แนะใหบุคลากรเห็นความสัมพันธของงานมี 
ความสําคัญและมีผลตอแผนงานโครงการของสํานักงานอยางไร เพ่ือจะไดชวยกันสรางสรรคผลงานใหมี 
ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 
                     (2) สงเสริมการติดตอสื่อสารจากลางข้ึนบน ดังนี้ 
                      1) เปดโอกาสใหบุคลากรขอคําแนะนําจากหัวหนางาน 
                      2) มีการรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาทราบเปนระยะ 
                     3) จัดใหมีกลองรับและแสดงความคิดเห็นภายในสํานักงานฯ 
                      4) จัดสํารวจทัศนคติของบุคลากรในเรื่องตางๆ 
                    (3) สงเสริมการติดตอสื่อสารแนวนอน ดังนี้ 
                    สงเสริมใหมีการสื่อสารในกลุมงานเดียวกันหรือในระดับเดียวกัน จะมีความเปนมิตร
กันเอง จะชวยใหการประสานงานไดดีขึ้น ซึ่งชวยลดเวลาการสื่อสารตามสายงาน และยังเปนชองทางในการสราง
นวัตกรรมใหมๆ ในองคกรเพราะไดมีโอกาสรับรูขาวสารขอมูลระหวางกันทําใหเห็นโอกาสตางๆมากข้ึน 
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            (4) สงเสริมการติดตอสื่อสารแนวทแยง ดังนี้ 
                สงเสริมใหมีการสื่อสารขามแผนกและขามระดับ เพ่ือสรางการทํางานที่บูรณาการ 
เอ้ือตอการทํางานภายในสํานักงานฯใหเปนแนวทางเดียวกัน 
          ทั้งนี้ใหผูบริหารผูบังคับบัญชาหนวยงานขาราชการและบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลทุ่งมน  
ถือปฏิบัติตามเจตจํานงดังกลาวนี้โดยครบถวนการไมปฏิบัติตามใหผูบังคับบัญชาตักเตือนนําไปประกอบการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนหรือสั่งให ไดรับการพัฒนาหรือรายงานใหรายงานใหผูบังคับบัญชาชั้นตนทราบเพ่ือพิจารณา
ดําเนินการทางวินัยตอไปตามเจตนารมณ ของรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายของรัฐบาล ขอที่ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิ
บาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกผังคานิยมคุณธรรม จริยธรรม
และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความ 
ตองการพรอมอํานวยความสะดวกแกประชาชน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในระบบราชการ นั้น 


