
 
 
 
 
 
 

 

 
 

นโยบายเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส                           

ในการด าเนินงาน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังลึก  

อ าเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบายเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังลึก  

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

  
  เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของราชการ                      

พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี  พ.ศ. 2546 

รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาตวิ่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3  (พ.ศ. 2560 - 2564)                    

ได้ให้ความส าคัญตอ่การต่อตา้นการทุจริต  และให้ภาคราชการเสริมสร้างมาตรฐานดา้นคุณธรรม  

จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แกข่้าราชการและเจา้หนา้ที่ของรัฐ  พร้อมทั้งพัฒนาความโปร่งใสในการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ  เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน  ด้วยกระบวนการมสี่วนร่วม

ของภาคประชาชน  

  เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานดา้นคุณธรรม จริยธรรม ใหแ้ก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัตงิานของหนว่ยงานภาครัฐ พร้อมทั้งเป็นการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจรงิจัง เพื่อให้ภาคราชการเป็นที่

เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน  องค์การบริหารส่วนต าบลวังลึก จงึจัดท านโยบายการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏบิัติ  

รวมทั้งเป็นคา่นยิมร่วมส าหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏบิัติควบคู่กับ                            

กฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง  

  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หนว่ยงานภาครัฐ                     

ทุกหนว่ยงานเข้ารว่มรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาตเิสนอ  และปัจจุบันการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ  ได้ถูก

ก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธ์ศาสตร์ชาตวิ่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 

(พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งเป็นการยกระดับใหก้ารประเมนิคุณภาพและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน

ของภาครัฐเป็นมาตรฐานการป้องกันการทุจริตในเชงิรุกที่หนว่ยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ

ดังนั้น  เพื่อเป็นการปฏิบัตติามมติคณะรัฐมนตรีและเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการด าเนนิการตาม

ยุทธศาสตร์ชาตวิ่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

นายกองค์การบริหารส่วน ต าบลวังลึก  จงึขอก าหนดนโยบาย /มาตรการเพื่อสร้างคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังลึก ดังนี ้ 

 

/ค านยิาม... 
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ค านิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน  

  ทุจริต หมายถึง การแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้  โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับ

ตนเองหรือผู้อื่น  

  คอร์รัปชัน หมายถึง การให้สัญญาว่าจะให้  การรับ เรียกรับทรัพย์สนิ  ไมว่่าจะอยู่ใน

รูปแบบของเอกสาร ข้อมูล เงินหรือประโยชนอ์ื่นใด ซึ่งไม่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้บุคคลยกเว้นการกระท า

อันเป็นการใหไ้ด้มาหรือรักษาไว้ซึ่งเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรอืผลประโยชนใ์ดๆ  อันมิชอบใหก้ับตนเอง  

พวกพ้อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม  รวมถึงการกระท าที่ขัดต่อศลีธรรม  จริยธรรม จรรยาบรรณ  ของ

หน่วยงาน  และกฎหมาย  กฎ ระเบียบ  นโยบาย  ตอ่ประชาชนกลุ่มบุคคล  หรอืบุคลากร  บริษัท                 

หา้งร้านหรอืผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย  และองค์กรอื่นใดที่ตดิตอ่เกี่ยวข้องกับส านักงานฯ  เพื่อให้ไดม้าซึ่ง

ประโยชน์อันมคิวรได้ทั้งตอ่องค์กร ตนเอง หรอืผู้เกี่ยวข้อง เว้นแตเ่ป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 

ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้กระท าได้  

หลักทั่วไปของนโยบายในการต่อต้านคอร์รัปชั่น  

  หา้มผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ  ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกประเภท

ของส านักงานด าเนินการหรอืยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ และห้ามกระท าการอื่นใดที่เป็นการ

เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไมว่่าทางตรงหรอืทางอ้อมก็ตาม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

คุณธรรมจรยิธรรมและยึดหลักจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพของข้าราชการและปฏบิัติตามนโยบายการตอ่ตา้น

การทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด  ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัตงิานและข้อก าหนดในการ

ด าเนนิงาน เพื่อให้สอดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ

ข้อก าหนดทางกฎหมาย 

นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 

 1. ด้านความโปร่งใส (Transparency Index)  

     ผู้บริหารยึดมั่นและสนับสนุนการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบไดอ้ย่างจรงิจังและสง่เสริม 

ใหบุ้คลากรผู้ใตบ้ังคับบัญชามีคุณธรรม ซื่อสัตย ์และความโปร่งใส 

     แนวทางปฏิบัต ิโดย 

     1.1 การบริหารงานงบประมาณจะใชจ้า่ยเงินงบประมาณตามวัตถุประสงค์ตามระเบียบแบบแผน  

     1.2 การจัดซื้อจัดจ้างต้องด าเนินการโดยโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ไมเ่รียกรับ

ผลประโยชน์ไม่มีผลประโยชนท์ับซ้อน 

 

/1.3 การด าเนินโครงการ... 
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     1.3 การด าเนินโครงการหรือกจิกรรม  ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ใหแ้ตล่ะสว่นที่

รับผิดชอบ  ปิดประกาศและเผยแพร่ขอ้มูลโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ                    

พ.ศ. 2560 และในปีงบประมาณตอ่  ๆ ไป เชน่ การปิดประกาศ  ณ หน่วยงาน ตลอดจนเผยแพร่                      

ตามสื่อตา่งๆ เชน่ เว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบข้อมูล 

     1.4 การร้องเรียน/พฤตกิรรมควรร้องเรียน  

   - เมื่อพบเห็นการกระท าการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานฯ เชน่ พบเห็นบุคคลที่

เกี่ยวข้องกับ  อบต. ตดิสินบน /รับสินบน  ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับเจา้หนา้ที่ของบริษัทห้างร้าน  

ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีสว่นได้เสีย หรอืพบเห็นการกระท าที่ผิดขัน้ตอนตามระเบียบปฏิบัตขิองทางราชการ 

ที่อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต  คอร์รัปชัน  หรอืพบเห็นการกระท าผิดกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ                      

ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี  ตลอดจนผิดจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพข้าราชการส่วนท้องถิ่น  สามารถ

ร้องเรียนผ่านทางชอ่งทางได้ดังนี้  

  - โทรศัพท ์เบอร ์0-3568-1278 

  - ร้องเรียนโดยตรงกับองค์การบริหารส่วนต าบลวังลึก  

  - ทาง Facebook องค์การบริหารส่วนต าบลวังลึก   

  - ทาง เว็บไซต์ www.wangluek.go.th 
 

 2. ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 

     ส่งเสริมใหเ้จ้าหน้าที่ทุกระดับในส านักงานฯ มคีวามรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบความ

รับผิดชอบต่อบุคคล หรอืการกระท าสิ่งต่างๆ 

     แนวทางปฏิบัตโิดย 

     ๒.๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องปฏบิัติงานในทุกขั้นตอน  ด้วยความถูกตอ้งตามกฎหมาย

และระเบียบข้อบังคับต่างๆ  อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด  กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัตงิาน

ของตนเอง  

    ๒.๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องปฏบิัติงาน  โดยมพีฤตกิรรมและทัศนคตทิี่แสดงถึงการ

ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสทิธิภาพ      

     2.3 ส่งเสริมใหเ้จ้าหน้าที่ทุกระดับใน หน่วยงาน มคีวามรับผิดชอบ  และสามารถตรวจสอบ

ความรับผิดชอบต่อบุคคล หรอืการกระท าสิ่งต่างๆ 

 

 

/3. ด้านความปลอดภัย... 

 

 



 - 4 – 

  

      

 3. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัตงิาน (Corruption-Free Index) 

     ยึดมั่นและสนับสนุนใหม้รีะบบกลไกในการปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัตงิาน  เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานมรีะบบบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสทิธิภาพ 

     แนวทางปฏิบัตโิดย 

     3.1 การบริหารงานเป็นไปตามกระบวนการมาตรฐาน  ไมเ่ลือกปฏิบัติ  ไมเ่ห็นแก่พวกพอ้ง         

ไมเ่รียกรับสินบน ไมใ่ชต้ าแหน่งหาประโยชนห์รอืเอื้อประโยชน์   

    3.2 ยึดมั่นและสนับสนุนใหม้รีะบบกลไกในการปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัตงิาน  เพื่อให้

การปฏิบัตงิานมีระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสและมปีระสิทธิภาพ 

       3.3 ยึดหลักการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพยีง 

 4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Cuture Index) 

     สร้างวัฒนธรรมในองค์กรใหม้กีารปฏิบัตงิานที่ยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์

สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ กลายเป็นระเบียบประเพณี ปฏิบัติที่ถูกตอ้ง 

     แนวทางปฏิบัตโิดย 

    4.1 สร้างวัฒนธรรมในองค์กรใหม้กีารปฏิบัตงิานที่ยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความ

ซื่อสัตย์สุจรติ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้กลายเป็นระเบียบประเพณปีฏิบัติที่ถูกตอ้ง 

    4.2 มกีารก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานใหเ้ป็นแนวทางปฏบิัติในทิศทางเดียวกัน ดังนี ้ 

  1) บุคลากรมีพร้อมความรับผิดและส านกึในความรับผิดชอบต่องานที่ไดร้ับมอบหมาย 

  2) สร้างส านกึในการให้บริการตอ่ผู้มาใช้บริการ โดยค านึงถึงความต้องการของ  

ผู้รับบริการเป็นหลัก  

  3) การท างานเป็นทีม ได้แก ่การประสานงานกันภายในหน่วยงาน  

       4.3 เสริมสรา้งบุคลากรใหม้สี่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ดังนี ้ 

  1) ส่งเสริมในเรื่องความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ในองค์กร เพราะนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มตน้ 

ของการสร้างนวัตกรรมใหมใ่หเ้กิดขึ้นภายในองค์กร  

  2) การสร้างความรวดเร็วในการท างาน ทั้งในการปฏิบัตงิานภายในและความรวดเร็ว 

ในการใหบ้ริการต่อผู้มาใชบ้ริการ  

  3) การเปิดใจรับค าวิพากษ์วิจารณ์เพ่ือปรับปรุงการท างานใหด้ีขึ้น  

 

 

/5. ด้านคุณธรรม... 
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 5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)  

     สร้างจติส านกึที่ดีของผู้น าองคก์ร  ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง                       

ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และคา่นยิมด้านคุณธรรมจริยธรรม  

    แนวทางปฏิบัต ิโดย  

    (1) พัฒนาและปรับปรุงการจัดการภาครัฐที่เอื้อต่อการสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร  

    (2) ส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมในองค์กร เพื่อเป็นตน้แบบในการเรียนรู้และปฏิบัต ิ 

    (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม 

    5.1 มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ได้แก ่ 

  (1) พัฒนาและปรับปรุงการจัดการภาครัฐที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมในองค์กร ดังนี ้ 

       1) จัดให้มีช่องทางส าหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ร้องทุกข ์ร้องเรียน  

เกี่ยวกับปัญหาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ  

      2) ก าหนดแนวทางในการปฏิบัตงิานโดยการยึดถอืระบบคุณธรรม โดยพยายาม  

ขจัดระบบเส้นสายพวกพอ้งออกไป และพิจารณาในเรื่องความรู้ความสามารถของบุคลากรเป็นหลัก 

  (2) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร เพื่อเป็นต้นแบบในการเรยีนรู้และ 

ปฏิบัต ิดังนี ้ 

     - ส่งเสริมการพัฒนาจติใจและพฤติกรรมอันดีงามที่ควรปฏบิัติแก่ข้าราชการ และ

เจ้าหน้าที ่เชน่ การบ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์กิจกรรมท าความสะอาดส านักงานฯ การเข้าวัดปฏบิัติ

ธรรม กิจกรรมชว่ยเหลอืสังคมต่าง ๆ  

  (3) ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการตรวจสอบคุณธรรม 

จริยธรรมธรรมาภบิาลของข้าราชการและองค์กร ดังนี ้ 

       1) เปิดชอ่งทางให้บุคลากรภายนอกได้เข้ามามสี่วนร่วมในการสอดส่องดูแล                    

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและการประพฤตมิชิอบในการปฏบิัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

       2) เผยแพร่ผลการด าเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 

 

 

/6. นโยบายหลัก... 
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 6. นโยบายหลักด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  

        ส่งเสริมใหห้น่วยงานมีการสื่อสารและการรับและส่งข่าวสารด้านตา่งๆ  และการน าเสนอ

เรื่องราว ความรู้สกึนึกคิด  ความรู้ หรอืสิ่งอื่นใด  ที่ตอ้งการให้ผู้รับสารรู้และเข้าใจข้อมูล  โดยมุ่งให้

ความรู้และสรา้งความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และน าไปสู่การปฏบิัติงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 

      6.1 แนวทางปฏิบัต ิโดย  

  (1) ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง  

  (2) ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารจากล่างขึน้บน  

  (3) ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารแนวนอน  

  (4) ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารแนวทแยง  

      6.2 มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ได้แก ่ 

  (1) ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง ดังนี ้ 

       1) ผู้บังคับบัญชาบอกเป้าหมายวัตถุประสงค์ของงาน  

       2) ผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน  

       3) ผู้บังคับบัญชาใหข้้อมูลย้อนกลับในการท างาน (Performance feedback)  

       4) มกีารประชุม (Meeting)  

       5) ผู้บังคับบัญชาสามารถชีแ้นะใหบุ้คลากรเห็นความสัมพันธ์ของงานมีความส าคัญ

และมีผลต่อแผนงานโครงการของส านักงานอย่างไร  เพื่อจะได้ช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานให้มี

ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น  

  (2) ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบน ดังนี ้ 

       1) เปิดโอกาสใหบุ้คลากรขอค าแนะน าจากหัวหน้างาน  

       2) มกีารรายงานผลการปฏบิัติงานใหผู้้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ  

       3) จัดให้มีกล่องรับและแสดงความคดิเห็นภายในส านักงานฯ  

       4) จัดส ารวจทัศนคตขิองบุคลากรในเรื่องตา่ง ๆ  

  (3) ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารแนวนอน ดังนี ้ 

       ส่งเสริมใหม้กีารสื่อสารภายในกลุ่มงานเดียวกัน  หรอืในระดับเดียวกัน  จะมีความ

เป็นมติรเป็นกันเอง  จะช่วยให้การประสานงานได้ดขีึน้  ซึ่งช่วยลดเวลาการสื่อสารตามสายงาน  และยัง

เป็นชอ่งทางในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  ในองค์กรเพราะไดม้โีอกาสรับรู้ขา่วสารข้อมูลระหว่างกันท าให้

เห็นโอกาส ต่าง ๆ มากขึ้น  

  (4) ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารแนวทแยง ดังนี ้ 

       ส่งเสริมใหม้กีารสื่อสารข้ามแผนกและข้ามระดับ เพื่อสร้างการท างานที ่บูรณาการ

เอือ้ตอ่การท างานภายในส านักงานฯ ใหเ้ป็นแนวทางเดียวกัน  

/ทั้งนี้ให้.... 
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  ทั้งนี้ให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน ข้าราชการและบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลวังลึก 

ถือปฏิบัตติามเจตจ านงดังกล่าวนีโ้ดยครบถ้วน  การไม่ปฏิบัตติามใหผู้้บังคับบังบัญชาตักเตอืน  น าไป

ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือส่ังใหไ้ด้รับการพัฒนาหรอืรายงานใหร้ายงานผู้บังคับบัญชา

ชัน้ตน้ทราบ เพื่อพจิารณาด าเนนิการทางวินัยต่อไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกา

ว่าดว้ยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านที่ดี  พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาตวิ่าดว้ยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตระยะที่  3 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล  ข้อที่ 10 การ

ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดนิที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มชิอบในภาครัฐ  ก าหนดใหป้ลูกฝังค่านิยมคุณธรรม  จริยธรรมและจติสานกึในการรักษาศักดิ์ศรี                    

ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต  ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสทิธิภาพ                 

เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหนา้ที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนอง

ความตอ้งการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ นัน้ 

 

 

 

 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

                               


