
 
 
 
 
 

 
 
 

นโยบายเพื่อสร้างคณุธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงาน 

ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
อ าเภอหัวตะพาน จังหวดัอ านาจเจริญ 



นโยบายเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

________________ 
 

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 รวมทั้ง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ให้
ความส าคัญต่อการต่อต้านการทุจริต และให้ภาคราชการเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมทั้งพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

เพ่ือเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งเป็นการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง เพ่ือให้ภาคราชการเป็นที่
เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยจึงจัดท านโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้ง
เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ข้อบังคับอื่นๆ 
อย่างทั่วถึง  

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ ทุก
หน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเสนอ และปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนด
เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธ์ศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560-2564) ซึ่งเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ
เป็นมาตรฐานการป้องกันการทุจริตในเชิงรกุที่หน่วยงานภาครฐัทั่วประเทศจะต้องด าเนนิการดังนั้น เพื่อเป็น
การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลสร้างถ่อน้อย จึงขอก าหนดนโยบาย/มาตรการเพ่ือสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยดังนี้  

 
/ค านิยาม...  
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ค านิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น  

“ทุจริต” หมายถงึ การแสวงหาผลประโยชน์ทีม่ิควรได ้โดยชอบดว้ยกฎหมายสาหรบัตนเองหรือ
ผู้อื่น  

“คอร์รัปชัน” หมายถึง การให้สัญญาว่าจะให้ การรับ เรียกรับทรัพย์สิน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของ
เอกสาร ข้อมูล เงินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือให้บุคคลยกเว้นการกระท าอันเป็นการ
ให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผลประโยชน์ใดๆ  อันมิชอบให้กับตนเอง พวกพ้อง ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระท าที่ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ของหน่วยงาน และ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย ต่อประชาชนกลุ่มบุคคล หรือบุคลากร บริษัท ห้างร้านหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และองค์กรอื่นใดที่ติดต่อเกี่ยวข้องกับส านักงานฯ เพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ทั้งต่อองค์กร 
ตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่นให้กระท าได้  

 
หลักท่ัวไปของนโยบายในการต่อต้านคอร์รัปชั่น  

ห้ามผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกประเภทของ        
ส านักงานด าเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ และห้ามกระท าการอื่นใดที่เป็นการ
เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรมจริยธรรมและยึดหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของข้าราชการและปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานและข้อก าหนดในการ
ด าเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนด
ทางกฎหมาย  
 
นโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส  

1. ด้านความโปร่งใส (Transparency Index)  
ผู้บริหารยึดมั่นและสนับสนนุการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างจริงจงัและส่งเสรมิ ให้บุคลากร
ผู้ใต้บังคบับญัชามคีุณธรรม ซื่อสัตย ์และความโปรง่ใส  

แนวทางปฏิบัติ โดย  
1.1 การบริหารงานงบประมาณจะใช้จ่ายเงินงบประมาณตามวัตถุประสงค์ตามระเบียบแบบแผน  
1.2 การจดัซือ้จัดจ้างตอ้งด าเนินการโดยโปรง่ใส ตรวจสอบได้ทุกขัน้ตอน ไม่เรียกรบัผลประโยชน์

ไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อน  
1.3 การด าเนินโครงการ...  
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1.3 การด าเนินโครงการหรอืกิจกรรม ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้แต่ละส่วนที่รับผิดชอบ ปิด

ประกาศและเผยแพร่ข้อมูลโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 และใน
ปีงบประมาณต่อ ๆ ไป เช่น การปิดประกาศ ณ หน่วยงาน ตลอดจนเผยแพร่ ตามสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ 
เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบข้อมูล  

1.4 การร้องเรียน/พฤติกรรมควรร้องเรียน  
- เมื่อพบเห็นการกระท าการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานฯ เช่น พบเห็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กับองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ติดสินบน/รับสินบน ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทห้างร้าน ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หรือพบเห็นการกระท าที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบ
ปฏิบัติของทางราชการ ที่อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต คอร์รัปชัน หรือพบเห็นการกระท าผิดกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี ตลอดจนผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น สามารถร้องเรียนผ่านทางช่องทางได้ดังนี้  

- โทรศัพท ์เบอร ์0-4545-8025  
- ร้องเรียนโดยตรงกบัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลสร้างถ่อน้อย 
- ทาง Facebook องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อนอ้ย 
- ทางเวบ็ไซต ์http://www.sangthonoi.go.th/ 

2. ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability Index)  
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทกุระดบัในส านกังานฯ  มีความรบัผิดชอบ และสามารถตรวจสอบความ

รับผิดชอบต่อบคุคล หรือการกระท าสิ่งต่างๆ  
แนวทางปฏิบัติโดย  
๒.๑ เจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานต้องปฏิบตัิงานในทุกขั้นตอน ด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและ

ระเบียบข้อบังคบัต่างๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครดั กล้าหาญที่จะรบัผิดชอบในผลการปฏิบตัิงานของ
ตนเอง  

๒.๒ เจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานต้องปฏิบตัิงาน โดยมีพฤตกิรรมและทัศนคติทีแ่สดงถงึการปฏิบตัิงาน
ตามหน้าทีอ่ย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ  

2.3 ส่งเสรมิให้เจ้าหนา้ที่ทุกระดบัในหนว่ยงาน มีความรบัผิดชอบ และสามารถตรวจสอบความ
รับผิดชอบต่อบคุคล หรือการกระท าสิ่งต่างๆ  

 
 

/3. ด้านความปลอดภัย...  

http://www.sangthonoi.go.th/
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3. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบตัิงาน (Corruption-Free Index)  

ยึดมั่นและสนบัสนนุให้มีระบบกลไกในการปลอดจากการทุจริตในการปฏิบตัิงาน เพื่อให้การปฏิบตัิงาน
มีระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ  

แนวทางปฏบิัตโิดย  
3.1 การบริหารงานเป็นไปตามกระบวนการมาตรฐาน ไม่เลือกปฏิบัต ิไม่เห็นแก่พวกพอ้ง ไม่เรียกรับ

สินบน ไม่ใช้ต าแหนง่หาประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์  
3.2 ยึดมั่นและสนับสนุนใหม้ีระบบกลไกในการปลอดจากการทุจริตในการปฏิบตัิงาน เพื่อให้การ

ปฏิบัตงิานมีระบบบริหารจดัการท่ีโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ  
3.3 ยึดหลักการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพยีง  

4. ด้านวัฒนธรรมคณุธรรมในองค์กร (Integrity Couture Index)  
สร้างวัฒนธรรมในองค์กรใหม้ีการปฏิบัตงิานที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยส์ุจริต 

ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ กลายเปน็ระเบียบประเพณี ปฏิบัติที่ถูกต้อง  
แนวทางปฏบิัตโิดย  
4.1 สร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการปฏิบัตงิานทีย่ึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์

สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้กลายเป็นระเบียบประเพณีปฏบิัติที่ถูกต้อง  
4.2 มีการก าหนดนโยบายในการปฏิบตัิงานให้เป็นแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดยีวกัน ดังนี ้ 

1) บุคลากรมีพร้อมความรับผิดและสานึกในความรับผิดชอบต่องานทีไ่ด้รับมอบหมาย  
2) สร้างสานึกในการให้บริการต่อผู้มาใช้บริการ โดยค านงึถึงความต้องการของ  

ผู้รับบริการเป็นหลัก  
3) การท างานเป็นทีม ได้แก ่การประสานงานกันภายในหน่วยงาน  

4.3 เสริมสร้างบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ดังนี ้ 
1) สง่เสริมในเรื่องความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในองค์กร เพราะนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มตน้  

ของการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร  
2) การสรา้งความรวดเร็วในการท างาน ทั้งในการปฏิบัตงิานภายในและความรวดเร็ว  

ในการให้บริการต่อผู้มาใช้บริการ  
3) การเปิดใจรับค าวิพากษ์วิจารณ์เพื่อปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น  
 
 

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

สร้างจติสานกึที่ดขีองผูน้าองค์กร ในการส่งเสริมและพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ร่วมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร และค่านยิมด้านคุณธรรมจริยธรรม  

แนวทางปฏิบัติ โดย  
(1) พัฒนาและปรับปรุงการจัดการภาครฐัที่เอื้อต่อการสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร  
(2) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร เพื่อเป็นต้นแบบในการเรียนรู้และปฏิบตัิ  
(3) ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของบุคคลภายนอกในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม  
5.1 มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ได้แก่  

(1) พัฒนาและปรับปรุงการจัดการภาครัฐที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
องค์กร ดังน้ี  

1) จัดให้มีช่องทางสาหรับขา้ราชการและเจ้าหนา้ที่ของรัฐ ไดร้้องทกุข ์ร้องเรียน  
เกี่ยวกบัปัญหาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ  

2) ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานโดยการยึดถือระบบคุณธรรม โดยพยายาม  
ขจัดระบบเส้นสายพวกพ้องออกไป และพิจารณาในเรื่องความรู้ความสามารถของบคุลากรเป็นหลัก  

(2) ส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมในองค์กร เพ่ือเป็นต้นแบบในการเรียนรู้และ ปฏิบัติ ดังน้ี  
- ส่งเสริมการพัฒนาจติใจและพฤติกรรมอันดีงามที่ควรปฏิบัตแิก่ขา้ราชการ และเจา้หน้าที ่

เช่น การบาเพ็ญสาธารณประโยชน ์กิจกรรมท าความสะอาดสานักงานฯ การเข้าวัดปฏิบัตธิรรม กิจกรรม
ช่วยเหลอืสังคมต่าง ๆ  

(3) ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม          
ธรรมาภิบาลของข้าราชการและองค์กร ดังน้ี  

1) เปิดช่องทางให้บุคลากรภายนอกได้เข้ามามีส่วนรว่มในการสอดส่องดแูล ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและการประพฤติมิชอบในการปฏบิตัิราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่องรัฐ  

2) เผยแพร่ผลการด าเนนิงานด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 
 

/6. นโยบายหลกั...  
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6. นโยบายหลักด้านการสือ่สารภายในหน่วยงาน  

ส่งเสริมให้หน่วยงานมกีารสือ่สารและการรบัและส่งขา่วสารด้านต่างๆ และการน าเสนอเรื่องราว 
ความรู้สึกนึกคดิ ความรู ้หรอืสิ่งอื่นใด ที่ต้องการให้ผูร้ับสารรูแ้ละเข้าใจข้อมูล โดยมุง่ให้ความรูแ้ละสร้าง
ความเข้าใจทีถู่กต้องตรงกัน และนาไปสู่การปฏิบตัิงานที่โปรง่ใสตรวจสอบได้  

แนวทางปฏิบัติ โดย  
(1) ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง  
(2) ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบน  
(3) ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารแนวนอน  
(4) ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารแนวทแยง  

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ได้แก่  
(1) ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง ดังน้ี  

1) ผู้บังคับบัญชาบอกเป้าหมายวตัถุประสงค์ของงาน  
2) ผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน  
3) ผู้บังคับบัญชาให้ข้อมูลยอ้นกลับในการท างาน (Performance feedback)  
4) มีการประชมุ (Meeting)  
5) ผู้บังคับบัญชาสามารถชีแ้นะให้บุคลากรเหน็ความสมัพันธ์ของงานมคีวามส าคญั

และมีผลต่อแผนงานโครงการของสานักงานอย่างไร เพื่อจะไดช้่วยกนัสร้างสรรค์ผลงานให้มปีระสทิธิภาพที่
สูงขึ้น  

(2) ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบน ดังน้ี  
1) เปิดโอกาสใหบุ้คลากรขอคาแนะนาจากหวัหน้างาน  
2) มีการรายงานผลการปฏบิัติงานให้ผูบ้ังคบับญัชาทราบเป็นระยะ  
3) จัดให้มีกลอ่งรบัและแสดงความคดิเหน็ภายในสานักงานฯ  
4) จัดส ารวจทัศนคตขิองบคุลากรในเรื่องต่าง ๆ  

(3) ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารแนวนอน ดังน้ี  
ส่งเสริมให้มีการสื่อสารภายในกลุ่มงานเดียวกัน หรือในระดับเดียวกัน จะมีความเป็นมิตร

เป็นกันเอง จะช่วยให้การประสานงานได้ดีขึ้น ซึ่งช่วยลดเวลาการสื่อสารตามสายงาน และยังเป็นช่องทาง 
ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในองค์กรเพราะได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลระหว่างกันท าให้เห็นโอกาส ต่าง 
ๆ มากขึ้น  

(4) ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารแนวทแยง ดังน้ี  
ส่งเสริมให้มีการสื่อสารข้ามแผนกและข้ามระดับ เพื่อสร้างการท างานที ่บูรณาการเอื้อต่อ

การท างานภายในสานักงานฯ ให้เป็นแนวทางเดียวกนั  
/ทั้งนี้ให.้...  
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ทั้งนี้ให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน ข้าราชการและบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล

สร้างถ่อน้อยถือปฏิบัติตามเจตจานงดังกล่าวนี้โดยครบถ้วน การไม่ปฏิบัติตามให้ผู้บังคับบังบัญชาตักเตือน 
น าไปประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาหรือรายงานให้รายงานผู้บังคับบัญชา
ช้ันต้นทราบ เพื่อพิจารณาด าเนินการทางวินัยต่อไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ             
ที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี            
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรี ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ
การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความ
เช่ือม่ันในระบบราชการ นั้น 


