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นโยบายเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

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

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540  และพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่  3  (พ.ศ.  2560 – 2564)  ได้ให้ความส าคัญต่อการต่อต้าน
ทุจริต  และให้ภาคราชการเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พร้อมทั้งพัฒนาความโปร่งใสการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ  เพ่ือให้เป็นที่เชื่อถือ  
ไว้วางใจแก่ประชาชน  ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  เพ่ือเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  พร้อมทั้งเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐอย่างจริงจัง  เพ่ือให้ภาคราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน  องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ  
จึงจัดท านโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  เพ่ือเป็น
มาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติรวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่กับกฎ  ข้อบังคับอ่ืนๆ  อย่างทั่วถึงตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  5  มกราคม  2559  
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน  ภาครัฐในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 – 2560  ตามที่ส านักคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เสนอและปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  ระยะท่ี  3  (พ.ศ.  2560 – 2564)  ซึ่งเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณภาพ   และความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของภาครัฐเป็นมาตรฐานการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ด าเนินการ 

 ดังนั้น  เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระยะที่  3  (พ.ศ.  2560 – 2564)  
มาตรการเพ่ือสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส  การด าเนินงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ  
ดังนี้ 

ค านิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 
ทุจริต  หมายถึง  การแสวงหาผลประโยชน์ทีม่ิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
คอร์รัปชั่น  หมายถึง  การให้สัญญาว่าจะให้การรับเรียกรับทรัพย์สิน  ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของ

เอกสารข้อมูล  เงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดต้องไม่ถูกต้องเหมาะสม  เพ่ือให้บุคคลเว้นการกระท าอันเป็นการให้
ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือประโยชน์ใดๆ  อันมิชอบให้กับตนเอง  พวกพ้อง  ทางอ้อม  
รวมถึงการกระท าที่ขัดต่อศีลธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณ  ของหน่วยงาน  และกฎหมาย  กฎระเบียบ  
นโยบาย  ต่อประชาชน  กลุ่มบุคคลหรือบุคลากร  บริษัทห้างร้านหรือผู้มีส่วนได้เสีย  และองค์กรอ่ืนใดที่ติดต่อ  
เกี่ยวข้องกับส านักงาน  เพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ทั้งต่อองค์กร  ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็น  
กรณีที่กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้กระท าได้หลักทั่วไปของ
นโยบายในการต่อต้านคอร์รัปชั่นห้ามผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  เจ้าหน้าที่  และ
บุคลากรทุกประเภทของส านักงานด าเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบและห้ามกระท า
การอ่ืนใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม  โดยยึดหลัก



ธรรมาภิบาล  คุณธรรมจริยธรรมและยึดหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของข้าราชการและปฏิบัติตามนโยบาย
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด  ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานและข้อก าหนดในการ
ด าเนินงาน  เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และ
ข้อก าหนดทางกฎหมาย 

นโยบาย/มาตรการ  เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
1.  ด้านความโปร่งใส  (Transprency  Index)  ผู้บริหารยึดมั่นและสนับสนุนการสร้างความ

โปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างจริงจัง  และส่งเสริมให้บุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชามีคุณธรรม  ซื้อสัตย์  และความ
โปร่งใส  แนวทางปฏิบัติโดย 

1.1  การบริหารงานงบประมาณจะใช้จ่ายเงินงบประมาณตามวัตถุประสงค์ตามระเบียบแบบแผน 
1.2  การจัดซื้อจัดจ้างต้องด าเนินการโดยโปร่งใส  ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนไม่เรียกรับ

ผลประโยชน์ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.3  การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละส่วนที่

รับผิดชอบปิดประกาศและเผยแพร่ข้อมูลโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  
และในปีงบประมาณต่อๆ  ไป  เช่น  การปิดประกาศ  ณ  หน่วยงาน  ตลอดจนเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ  เช่น  
เว็บไซต์  เพ่ือให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบข้อมูล 

1.4  การร้องเรียน/พฤติกรรมควรร้องเรียน 
-  เมื่อพบเห็นการกระท าการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน  เช่น  พบเห็นบุคคลที่

เกี่ยวข้องกับอบต.ติดสินบน/รับสินบน  ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท  ห้าง  ร้าน  ประชาชน  
ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสียหรือพบเห็นการกระท าที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการที่อาจจะเป็น
ช่องทางในการทุจริต  คอร์รัปชั่น  หรือพบเห็นการกระท าผิดกฎ  ระเบี ยบ  ข้อบังคับ  ผิดกฎหมาย                       
ผิดศีลธรรมอันดี  ตลอดจนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพข้าราชการส่วนท้องถิ่น  สามารถร้องเรียนผ่านทางช่องทาง
ได้ดังนี ้

-  โทรศัพท์เบอร์  0 7370 0345 
-  ร้องเรียนโดยตรงกับองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 
-  ทางเว็บไซต์อบต.เอราวัณ  www.arawan.go.th 
-  ทาง  Facebook  องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

2.  ด้านความพร้อมรับผิด  (Accountability  Index)  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในส านักงาน
มีความรับผิดชอบ  และสามารถตรวจสอบความรับผิดชอบต่อบุคคล  หรือกระท าการสิ่งต่างๆ  แนวทางปฏิบัติ
โดย 

2.1  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน  ด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย  
และระเบียบข้อบังคับต่างๆ  อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด  กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของ
ตนเอง 

2.2  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องปฏิบัติงาน  โดยมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ 

2.3  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงาน  มีความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบ  
ความรับผิดชอบต่อบุคคลหรือกระท าสิ่งต่างๆ 

3.  ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  (Corruption  Free  Index)  ยึดมั่นและ
สนับสนุนให้มีระบบกลไกในการปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีระบบบริหาร
จัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ  แนวทางปฏิบัติโดย 

http://www.arawan.go.th/


3.1  การบริหารงานเป็นไปตามกระบวนการมาตรฐาน  ไม่เลือกปฏิบัติไม่เห็นแก่พวกพ้อง  
ไม่รับเรียกสินบน  ไม่ใช้ต าแหน่งหาประโยชน์หรือเอ้ือประโยชน์ 

3.2  ยึดมั่นและสนับสนุนให้มีระบบกลไกในการปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

3.3  ยึดหลักการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล  หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  (Integrity  Cuture  Index)  สร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้
มีการการปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรม  จริยธรรม  ความซื่อสัตย์  สุจริต  ยุติธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบ
ได้  กลายเป็นระเบียบประเพณีปฏิบัติที่ถูกต้อง  แนวทางปฏิบัติโดย 
  4.1  สร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรม  จริยธรรม  ความ
ซื่อสัตย์  สุจริต  ยุติธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้กลายเป็นระเบียบประเพณีปฏิบัติที่ถูกต้อง 
  4.2  มีการก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดี่ยวกันดังนี้ 
   1)  บุคลากรมีความพร้อมความรับผิดชอบและส านึกในการรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 
   2)  สร้างส านึกในการให้บริการต่อผู้มาใช้บริการ  โดยค านึงถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการเป็นหลัก 
   3)  การท างานเป็นทีม  ได้แก่  การประสานงานกันภายในหน่วยงาน 
  4.3  เสริมสร้างบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร  ดังนี้ 
   1)  ส่งเสริมในเรื่องความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในองค์กร  เพราะนับได้ว่าเป็นจุดเด่นต้น
ของการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดข้ึนภายในองค์กร 
   2)  การสร้างความรวดเร็วในการท างานทั้งในการปฏิบัติงานภายในและความรวดเร็ว
ในการให้บริการ  ต่อผู้มาใช้บริการ 
   3)  การเปิดใจรับค าวิพากวิจารณ์  เพื่อปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น 
 5.  ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  (Work  Inegrity  Index)  สร้างจิตส านึกที่ดีของผู้น า
องค์กรในการส่วนเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  และค่านิยมด้านคุณธรรม
จริยธรรม  แนวทางปฏิบัติโดย 
  1)  พัฒนาและปรับปรุงการจัดการภาครัฐที่เอ้ือต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร 
  2)  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร  เพ่ือเป็นต้นแบบในการเรียนรู้และปฏิบัติ 
  3)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการตรวจสอบคุณธรรม  จริยธรรม 
  5.1  มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม  ได้แก่ 
   (1)  พัฒนาและปรับปรุงการจัดการภาครัฐที่เอ้ือต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
องค์กร  ดังนี้ 
    1)  จัดให้มีช่องทางส าหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ได้ร้องทุกข์
ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ 
    2)  ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานโดยการยึดถือระบบคุณธรรม  โดย
พยายามขจัด  ระบบเส้นสายพวกพ้องออกไป  และพิจารณาในเรื่องความรู้ความสามารถของบุคลากรเป็นหลัก 
   (2)  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร  เพ่ือเป็นต้นแบบในการเรียนรู้และปฏิบัติดังนี้ 
    1)  ส่งเสริมการพัฒนาจิตใจพฤติกรรมอันดีงามที่ควรปฏิบัติแก่ข้าราชการ  
และเจ้าหน้าที่  เช่น  การบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์  กิจกรรมท าความสะอาดส านักงาน  การเข้ามัสยิดปฏิบัติ
ธรรม  กิจกรรมช่วยเหลือสังคมต่างๆ 



(3)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรม  
ธรรมาภิบาล  ของข้าราชการและองค์กร  ดังนี้ 
    1)  เปิดช่องทางให้บุคลากรภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล
ด้านคุณธรรมจริยธรรม  และการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
    2)  เผยแพร่ผลการด าเนินงานด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 6.  นโยบายหลักด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการสื่อสารและการรับส่ง
ข่าวสารต่างๆ  และการน าเสนอเรื่องราวความรู้สึกนึกคิดความรู้หรือสิ่งอ่ืนใดที่ต้องการให้ผู้รับสารรู้  และเข้าใจ
ข้อมูลโดยมุ่งให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและน าไปสู่การปฏิบัติงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 
  6.1  แนวทางปฏิบัติโดย 
   (1)  ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง  ดังนี้ 
    1)  ผู้บังคับบัญชาบอกเป้าหมายหมายวัตถุประสงค์ของงาน 
    2)  ผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน 
    3)  ผู้บังคับบัญชาให้ข้อมูลย้อนกลับในการท างาน  (Performance  Feedback) 
    4)  มีการประชุม  (Meeting) 
    5)  ผู้บังคับบัญชาสามารถชี้แนะให้บุคลากรเห็นความส าคัญของงานมี
ความส าคัญ  และมีผลต่อแผนงานโครงการของส านักงานอย่างไร  เพ่ือจะได้ช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานให้มี
ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 
   (2)  ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบน  ดังนี้ 
    1)  เปิดโอกาสให้บุคลากรขอค าแนะน าจากหัวหน้างาน 
    2)  มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ 
    3)  จัดให้มีกล่องกับและแสดงความคิดเห็นภายในส านักงานฯ 
    4)  จัดส ารวจทัศนคติของบุคลากรในเรื่องต่างๆ 
   (3)  ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารแนวนอน  ดังนี้  ส่งเสริมให้มีการสื่อสารในกลุ่มงาน
เดียวกัน  หรือในระดับเดียวกัน  จะมีความเป็นมิตรกันเองจะช่วยให้การประสานงานได้ดีขึ้น  ซึ่งช่วยลดเวลา
การสื่อสารตามสายงาน  และยังเป็นช่องทางในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  ในองค์กร  เพราะได้มีโอกาสรับรู้
ข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน  ท าให้เห็นโอกาสต่างๆ  มากข้ึน 
   (4)  ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารแนวทแยง  ดังนี้  ส่งเสริมให้มีการสื่อสารข้ามแผนก
และข้ามระดับ  เพ่ือสร้างการท างานที่บูรณาการเอ้ือต่อการท างานภายในส านักงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
ทั้งนี้  ให้ผู้บริหาร  ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน  ข้าราชการและบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ  ถือ
ปฏิบัติตามเจตจ านงดังกล่าวนี้โดยครบถ้วน  การไม่ปฏิบัติตามให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือนน าไปประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  หรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาหรือรายงานให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทราบ  
เพ่ือพิจารณาด าเนินการทางวินัยต่อไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พ.ศ.  2557  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2546  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระยะที่  3  (พ.ศ.  2560 – 2564)  และนโยบายของรัฐบาล  ข้อที่  10  การ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐก าหนัดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม  จริยธรรม  และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ
และความซื่อสัตย์  สุจริต  ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปราม
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ  พร้อมอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการนั้น 


