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  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และพฤติมิชอบภาครัฐ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วม
รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 
อีกท้ังสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้มีมติเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 เห็นชอบรายงาน เรื่อง การปฏิรูปมาตรการ
เสริมสร้างระบบบริหารงานที่มีธรรมาภิบาลในภาครัฐโดยมีสาระส าคัญส่วนหนึ่งว่า หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจะต้องมี
การประเมินตนเองผ่านโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปัจจุบันการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ 2560 – 2564) ในกลยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม มีระบบการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ มีธรรมาภิบาล และเป็นที่ยอมรับของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งได้รับความไว้วางใจ
และศรัทธาจากผู้มีส่วนเสียและประชาชน จึงก าหนดนโยบายการปฏิบัติราชการเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติของส านักงาน รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์การและ
บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นทางปฏิบัติควบคู่กับ กฎระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง ประกอบด้วย 
  (1) ด้านความโปร่งใส  
  (2) ด้านความพร้อมรับผิด  
  (3) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
  (4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  
  (5) ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  
  (6) ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  
  โดยมีแนวทางปฏิบัติในแต่ละด้านตามรายละเอียดแนบท้ายนี้  

   ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2560  

      อนุชา กุลดิลก 
                     (นายอนุชา กุลดิลก)  
                                          นายกองค์การบริหารสว่นต าบลทุง่กระพังโหม 
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1. ด้านความโปร่งใส 
 1.1 การให้เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล  
 1.1.1 การด าเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปลอดการทุจริต 
 1.1.2 การให้ เปิดเผย และเข้าถึงของหน่วยงาน ต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของ
หน่วยงานได้หลากหลายช่องทาง รวมทั้งข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ อย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่มีการบิดเบือนข้อมูล เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกวดราคาเผยแพร่คู่มือหรือค าสั่ง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน หรือจัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็น
รายเดือน เป็นต้น 
 1.2 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 1.2.1 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานใน
ขั้นตอนต่างๆ ของหน่วยงาน ตั้งแต่การร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน/จัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการและร่วมติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินงานด้วยความโปร่งใสของหน่วยงาน 
 1.2.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน มีกระบวนการที่เปิดโอกาสและให้ความส าคัญกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมถึงเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการด าเนินงานในกระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน อันไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
หน่วยงานพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และไม่แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสของหน่วยงาน 
 2. ด้านความพร้อมรับผิด  
 2.1 ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ต้องแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่าง
เต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหนน้าที่
มากกว่าเรื่องส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน
หากเกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายขึ้น รวมถึงกระบวนการของหน่วยงานในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติงาน
และขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
 2.2 ความรับผิดชอบในการบริหารงาน ผู้บริหารจะต้องมีความรับผิดชอบทั้งผลจากการปฏิบัติงานของตนเอง และ
ผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานด้วย 
 2.3 เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน ผู้บริหารจะต้องมีจิตส านึกในการบริหารหน่วยงานอย่างมีคุณธรรมและธรร
มาภิบาล และมุ่งน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต โดยการแสดงเจตนารมณ์
ที่แน่วแน่ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และให้ความส าคัญกับการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมแลละพร้อมที่จะ
รับผิดชอบหากเกิดความไม่เป็นธรรม หรือการทุจริตขึ้นในหน่วยงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและสาธารณชนเกิด
ความเชื่อมั่นในการด าเนินงานของหน่วยงานที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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3. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานของผู้บริหารของหน่วยงานต้องไม่มีพฤติกรรมอันเข้าข่ายการทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่
เกิดความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน/พวกพ้อง หรือมี
การแทรกแซงทางการเมืองร่วมด้วย เพ่ือเอ้ือผลประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน หรือแลกเปลี่ยน
กับการก าหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผู้บริหารของหน่วยงาน 
 3.1 ชี้มูลความผิด การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องไม่มีพฤติกรรมอันเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่
โดยพิจารณาจากเรื่องกล่าวหาที่มีมติชี้มูลความผิดของส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท.  
 3.2 การรับสินบน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องไม่มีพฤติกรรมอันเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ใน
ลักษณะที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีการรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอาจเกิดการรับรู้การรับสินบนเหล่านั้นจากการเคยได้ยิน ได้เห็น หรือรับทราบจากแหล่งอ่ืนๆหรืออาจเกิด
จากการเคยจ่ายสินบบนให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจริง 
 3.3 การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องไม่มีพฤติกรรมอัน
เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ในลักษณะที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ของตนเองอย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อื่น ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจเกิดการรับรู้การใช้
ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่เหล่านั้น จากการเคยได้ยิน ได้เห็นหรือรับทราบจากแหล่งอื่นๆ หรืออาจ
เกิดจากการเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมโดยตรง เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง 
 3.4 ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย การปฏิบัติงานของผู้บริหารของหน่วยงานต้องไม่มีพฤติกรรมอันเข้า
ข่ายการทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน/พวกพ้อง หรือมีการแทรกแซงทางการเมืองร่วมด้วย เพ่ือเอ้ือผลประโยชน์ใน
สัญญาโครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน หรือแลกเปลี่ยนกับการก าหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผู้บริหารของ
หน่วยงาน 
 4. ด้านวัฒนธรรมในองค์กร  
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร เป็นพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานที่มีการปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดต่อกันของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านั้น
ควรเป็นการปฏิบัติตนหรือทัศนคติที่ดี เป็นการขัดเกลาทางสังคม (Socializtion) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตต่างๆ ใน
หน่วยงาน จนกระท่ังไม่มีทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม ( Social Sanction) ส่งผลท าให้เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานเกิดความกลัวที่จะกระท า 
 4.1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน  
 4.1.1 การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต พฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต้องแสดง
ถึงการสั่งสอนหรือถ่ายทอดการปฏิบัติตนที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมและ
ความซื่อสัตย์สุจริต จนเกิดกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ( Socialization) และกลายเป็นวัฒนธรรมสุจริตของหน่วยงาน 
เช่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานท่ีดี มีคุณธรรม และซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่กันอยู่เสมอ 
 4.1.2 การไม่ทนต่อการทุจริต พฤติกรรมและทัศนคติของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ไม่ยอมรับการทุจริตเกิดข้ึนใน
หน่วยงานไม่ทนที่จะเห็นการทุจริตในหน่วยงาน พร้อมที่จะด าเนินการเพื่อหาทางตรวจสอบและยับยั้งการทุจริตนั้น จนเกิด 
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กระแสการลงโทษทางสังคม ( Social Samction) ภายในหน่วยงาน เช่น หากพบเห็นการทุจริตเกิดข้ึนในหน่วยงาน จะไม่
เพิกเฉยและพร้อมที่จะด าเนินการ (เช่น ร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลแก่ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน) 
เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบการทุจริตนั้น 
 4.1.3 การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต พฤติกรรมและทัศนคติของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ที่เห็นว่าการทุจริตนั้น
เป็นสิ่งที่น่าอับอายเนื่องจากจะไม่ได้รับการยอมรับและถูกต่อต้านจากสังคม ( Social Sanction) จนไม่กล้าที่จะกระท าการ
ทุจริต หรือตระหนักถึงบทลงโทษและผลของการทุจริตจนไม่กล้าที่จะกระท าการทุจริต เช่น เจ้าหน้าที่ท่ีท าการทุจริตใน
หน่วยงานไม่สามารถลอยนวล และไม่ได้รับการยอมรับในหน่วยงาน 
 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
การด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ต้องส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
การกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถแยกแยะผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้รวมถึง
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ไม่เข้าข่ายการมีผลประโยชน์ ทับซ้อน เช่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่มีการน าวัสดุ 
อุปกรณ์ และของใช้ในราชการ ไปใช้ในการส่วนตัว หรือการบริหารงานและการปฏิบัติงานหน่วยงานไม่มีการเอื้อประโยชน์
ต่อบุคคลบางกลุ่ม เป็นต้อ 
 4.3 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน  
 4.3.1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การให้ความส าคัญในการป้องกันการทุจริต โดยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ซึ่งนอกจากจะต้องมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวในปีที่ผ่านมาแล้ว ยังต้องมีการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
 4.3.2 การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน การตรวจสอบถ่วงดุลภายในเกี่ยวกับการด าเนินงานที่มีความเสี่ยง
หรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริต โดยกลุ่มคนท่ีมีบทบาทหน้าที่ ซึ่งจะต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ
ในการตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน 
 5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  
 5.1 มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน การให้ความส าคัญเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
โดยการก าหนดให้มีคู่มีหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือ
มาตรฐาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่จะต้องมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างเป็นมาตรฐาน เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
อยู่เสมอ 
 5.2 ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน การให้ความส าคัญเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มี
ความเป็นธรรมต่อผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าเท่าเทียบกัน โดยการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลา
ที่ใช้ในการด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน มีระบบการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละ
เวนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่จะต้องมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมเท่าเทียบ ไม่เลือก
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
 5.3 คุณธรรมในการมอบหมายงาน พฤติกรรมของหัวหน้างานต้องแสดงถึงการมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือ
มอบหมายงาน ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่จะต้องค านึงถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ขอบเขตตามค าบรรยาย
ลักษณะงานที่หน่วยงานก าหนด หรือขอบเขตตามภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ไม่สั่งงานในเรื่องที่เก่ียวกับธุระ
ส่วนตัว มีความเป็นธรรม เท่าเทียบ ไม่เลือกปฏิบัติ มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจ เอาใจใส่ ติดตาม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ และพร้อมเข้าช่วยเหลือเมื่อ ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 
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 5.4 การบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน กระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความส าคัญกับ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น มีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์สนับสนุน
การปฏิบัติงาน 
 6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  
หน่วยงานต้องมีรูปแบบ วิธีการ การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้านให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบ
เพ่ือให้เกิดความตระหนักและให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใส 
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