
 
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  

                                                    --------------------------------- 
 

  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการ
บริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใน
ระบบราชการ นั้น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย จึงได้ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือเป็น
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับ
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส 
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย จึงก าหนดนโยบาย ให้ทุกกอง/ส่วนถือปฏิบัติและด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ด้านความโปร่งใส 
   1.1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานใน
ขั้นตอนต่างๆ ของหน่วยงาน ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการและ
ร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน 
   1.2 ให้ด าเนินการการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการด าเนินการเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างจะต้องด าเนินการและส่งเสริมให้เกิดความความโปร่งใสในทุกขั้นตอนตามกฎหมาย 
   1.3 ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลขององค์กร โดยจะต้องให้
และมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง รวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การ
เผยแพร่ขอมูลผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็ปไซต์ หรือ facebook 
   1.4 การจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การให้บริการของหน่วยงาน 
โดยการด าเนินการ และจัดการกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อันไม่โปร่งใสหรือทุจริต
ต่อหน้าที่ มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียน ขั้นตอน กระบวนการ ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน การรายงานผล
การด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

  2. ด้านความพร้อมรับผิด 
   2.1 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เต็มใจ เต็มความสามารถ มีความกระตือรือร้น มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
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   2.2 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย จะต้องให้ความส าคัญกับการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบมากกว่าเรื่องส่วนตัว 
   2.3 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย จะต้องมีส่วนร่วมในความ
รับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของตนเอง 
   2.4 ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย จะต้องแสดงเจตจ านงที่จะมุ่งน า
หน่วยงานให้มีการด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากงานนั้นส่งผล
กระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 
   2.5 ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย จะต้องสนับสนุนงบประมาณ
หรือการด าเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริตมากขึ้นในหน่วยงาน 
   2.6 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝายจะต้องเปิดโอกาส พร้อมรับฟัง
การวิพากษ์ หรือติชม จากประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
   3.1 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย จะต้องไม่เรียกรับเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดเพ่ือแลกกับการให้บริการหรืออ านวยความสะดวก 
   3.2 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย จะต้องไม่ใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือ
เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 
   3.3 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย จะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใน
สัญญา โครงการ หรือสัมปทานใดๆ ของหน่วยงาน 
   3.4 ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย ต้องไม่มีความเกี่ยวข้องเชิง
อุปถัมภ์ หรือมีผลประโยชน์ร่วมกับคู่สัญญา  โครงการ หรือสัมปทานใดๆ 
   3.5 การด าเนินงาน/การอนุมัติต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย จะต้อง
ไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอ านาจ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

  4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
   4.1 มีการให้ความรู้ ปลูกฝังจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
หัวฝาย มีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
   4.2 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝายต้องร่วมกันสร้างวัฒนธรรมที่ไม่
ทนต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้ โดยปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอด
พฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมของ
หน่วยงาน เมื่อพบเห็นการทุจริตเกิดขึ้น จะต้องไม่เพิกเฉยและพร้อมจะด าเนินการร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือ
ให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือทางเว็บไซต์ nso.go.th  เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบการทุจริตนั้น 
   4.3 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สามารถน าไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  

  5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
   5.1 การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย  เลื่อนระดับ การพิจารณาความดี
ความชอบ หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ต้องไม่ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ เส้นสาย หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ 
แอบแฝง 
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   5.2 สร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษาเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี 
   5.3 ให้มีการคัดเลือกผู้เข้ารับกาฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้
ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
   5.4 การใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปด้วยความจ าเป็น คุ้มค่า โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้
   5.5 ให้มีการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สั่งงานในเรื่อง
ส่วนตัว 
   5.6 ให้มีการอธิบายรายละเอียดของงาน ก าหนดเป้าหมาย ติดตาม ให้ค าแนะน า 
และร่วมแก้ไขปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
   5.7 ให้มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความ
พร้อมอย่างสม่ าเสมอ 
   5.8 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ 
ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้องอยู่เสมอ 
   5.9 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ความเป็นธรรม เท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ 
   5.10 ให้มีการก าหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ชัดเจน
และเป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน มีระบบป้องกันและตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดย
ก าหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

  6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
   หน่วยงานต้องมีรูปแบบ วิธีการ การสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้าน 
ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพ่ือให้เกิดความตระหนัก และให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรม
ความโปร่งใส 
   6.1 ให้มีการแจ้งนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ฉบับนี้ ให้กับ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับทราบ 
   6.2 ให้มีการเผยแพร่นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานฉบับนี้ 
เผยแพร่บนเว็บไซต์ phrae-huaifai.co.th ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 
   6.3 ให้ผู้บริหารแสดงเจตจ านงต่อเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย ใน
คราวประชุมพนักงานประจ าเดือน ในการที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  มีคุณธรรมจริยธรรม                
มีธรรมาภิบาล  มีความโปร่งใส 
    
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  9   มกราคม  พ.ศ. 2560 
 
       
      จ่าสิบต ารวจ                                        

          (ประยุทธ  ดวงจันทร์) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 


