
  

 

 

ประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม 
เรื่อง  นโยบายการสร�างคุณธรรม และความโปร�งใสในการดําเนินงานขององค
การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม 

------------------------------------------------------------ 
 องค
การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม  ได�ให�มีความสําคัญกับการบริหารงาน ภายใต�กรอบการบริหารจัดการ
บ�านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร1ชาติ ว%าด�วยการป4องกัน
และปรางปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) และนโยบายของรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ1 จันทร1
โอชา นายรัฐมนตรี ได�แถลงนโยบาย 11 ด�าน ต%อสภานิติบัญญัติแห%งชาติเม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ได�
รวมถึงนโยบายท่ีส%งเสริมการบริหารราชการแผ%นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการป4องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี เพ่ือสร�างความเชื่อม่ันวางใจในระบบ
ราชการและสร�างเสริมระบบคุณธรรม 

 

  องค
การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม  ในฐานะผู�บริหารองค
การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม จึงขอให�
คําม่ันในการบริหารงานว%า จะบริหารงานและส%งเสริมให�ข�าราชการ/เจ�าหน�าท่ี องค
การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม 
ปฏิบัติราชการอย%างมีคุณธรรม มีความโปร%งใสและปราศจากการทุจริต โดยมีแนวทางสร�างคุณธรรมและความ
โปร%งใสในการบริหาร เพ่ือให� สาธารณชน ผู�รับบริการ และผู�มีส%วนได�ส%วนเสีย มีความเชื่อม่ันต%อการดําเนินงาน
ขององค
การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม  จํานวน 6 ด�าน ดังต%อไปนี้ 

เพ่ือเปFนการแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานองค
การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม ว%า 
บริหารงานด�วยความชื่อสัตย1สุจริตต%อเจ�าหน�าท่ีในหน%วยงานและต%อสาธารณชนจึงได�กําหนดนโยบายเพ่ือ
พัฒนาหน%วยงานให�มีคุณธรรมเพ่ือความโปร%งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรม และ ความโปร%งใสในการ
ดําเนินของหน%วยงานภาครัฐ ประกอบด�วยนโยบายและแนวทางให�ถือปฏิบัติและดําเนินการดังนี้ 

1. ด�านความโปร�งใส (Transparency) สาธารณชน ผู�รับบริการและผู�มีส%วนได�ส%วนเสีย 
สามารถเข�าถึงข�อมูลขององค
การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม  ได�อย%างสะดวกในช%องทางท่ีกําหนดมีการเปGดเผยท่ี
สามารถตรวจสอบข�อมูลได� เปGดโอกาสให�ผู�มีส%วนได� ส%วนเสียเข�ามามีส%วนร%วมในการดําเนินงานขององค
การ
บริหารส�วนตําบลอิปุ�มตามความเหมาะสมและมีระบบการจัดการเรื่องร�องเรียนท่ีดี 

แนวทางปฏิบัติได�แก� 
(1) ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างด�วยความซ่ือสัตย1สุจริต ถูกต�องตามระเบียบและเปGดเผยข�อมูลใน

การดําเนินงานด�วยความโปร%งใสสามารถตรวจสอบได� 
(2) เปGดโอกาสให�ผู�มีส%วนได�ส%วนเสียเข�ามามีส%วนร%วมในการดําเนินงานขององค
การบริหาร 

ส�วนตําบลอิปุ�ม  ได�ตามความเหมาะสมบนพ้ืนฐานของการดําเนินงานท่ีก%อให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติราชการของหน%วยงาน ต้ังแต%การแสดงความคิดเห็น ร%วมวางแผนและจัดทําแผนงาน ร%วม
ดําเนินงาน และร%วมติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของหน%อยงาน  

(3) ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�าง ต�องดําเนินการและส%งเสริมให�เกิดความโปร%งใสในทุกข้ันตอน
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(4) การให�และเปGดเผยข�อมูลต%าง ๆ ของหน%วยงานต�องชัดเจน ถูกต�อง และครบถ�วน รวมถึง
การให�ประชาชนหรือผู�มีส%วนได�ส%วนเสีย สามารถเข�าถึงข�อมูลต%าง ๆ ของหน%วยงานได�สะดวกและรวดเร็ว 
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(5) มีระบบการบริหารจัดการเรื่องร�องเรียน เก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ี อันไม%

โปร%งใสหรือทุจริตต%อหน�าท่ี ปละประชาสัมพันธ1แนวทางการรับเรื่องร�องเรียนให�สาธารณชนได�รับทราบอย%าง
ชัดเจน 

2. ด�านความพร�อมรับผิด (Accountadility) ผู�บริหารและข�าราชการ/เจ�าหน�าท่ี องค
การ
บริหารส�วนตําบลอิปุ�ม  ปฏิบัติราชการตามภารกิจ มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน�าท่ีขอนตน โดยคํานึงถึง
ความสําเร็จของงาน มีความพร�อม ในการปฏิบัติงามตามภาระหน�าท่ีและพฤติกรรมในการปฏิบัติหน�าท่ีของ
เจ�าหน�าท่ีของรัฐโดยมุ%งผลสําเร็จของงาน ดังนี้ 

แนวทางปฏิบัติได�แก� 
(1) ผู�บริหารและเจ�าหน�าท่ีสํานักงานองค
การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม  ต�องมีพฤติกรรมและ

ทัศนคติท่ีแสดงถึง การปฏิบัติงานตามหน�าท่ีอย%างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ 
(2) ปฏิบัติงานในทุกข้ันตอนของเจ�าหน�าท่ีต�องมีความถูกต�องตามกฎหมายและระเบียบ

ข�อบังคับต%างๆ อย%างครบถ�วนและเคร%งครัด กล�าหาญท่ีจะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานขอนตนเอง 
(3) การกําหนดทิศทางและนโยบายของผู�บริหารท่ีจะต�องมีเจตจํานงในการบริหารงานอย%าง

ซ่ือสัตย1สุจริต และพร�อมรับผิดเม่ือเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร�างความเชื่อม่ันแก%สังคมว%าการขับเคลื่อน 
หน%วยงานจะเปFนไปอย%างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 

3. ด�านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free) ส%งเสริมให�
เจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีมีการดําเนินการโดยเปFนธรรมและโปร%งใส เปFนไปตามกระบวนการมาตรฐาน ในระหว%างการ
ส%งมอบบริการหรือ ข้ันตอนการให�บริการ ไม%เลือกปฏิบัติเม่ือได�รับการเสนอเง่ือนไขพิเศษหรือจูงใจเพ่ือให�ได�มา
ซ้ึงผลประโยชน1ส%วนตน กลุ%มหรือพวกพ�อง หากเจ�าหน�าท่ีของหน%วยงานมีพฤติกรรมเหล%านี้มาก และเจ�าหน�าท่ี
ของหน%วยงานปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือข้ันตอนการให�บริการด�วยความเปFนธรรมแล�ว ก็จะ
ส%งผลให�หน%วยงานมีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติ ดังนี้ 

แนวทางปฏิบัติได�แก% 
(1) เสริมสร�างจิตสํานึกของข�าราชการ/เจ�าหน�าท่ี องค
การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม  ให�

ตระหนักถึงความซ่ือตรง ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย1สุจริต และยึดหลักคุณธรรม 
(2) มีนโยบาย/แนวทาง เพ่ือป4องกันไม%ให�เจ�าหน�าท่ีใช�ตําแหน%งหน�าท่ีในการเอ้ือประโยชน1 แก%

ตนเองพวกพ�องของตนเอง หรือผู�อ่ืนผู�ใด 
(3) มีแนวทางป4องกันการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีในหน%วยงานท่ีเปFนพฤติกรรมท่ีเขาข%าย 

การทุจริตต%อหน�าท่ี เช%น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน1ใดๆ จากผู�ทีส%วนได�ส%วนเสีย เพ่ือแลกกับ 
การปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ/ละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ี/การใช�ตําแหน%งหน�าท่ีของตนเอง อย%างไม%
เปFนธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชน1แก%ตนเอง พวกพ�องของตนเอง หรือผู�อ่ืนผู�ใด 

(4) มีแนวทางป4องกันการปฏิบัติหน�าท่ีของผู�บริหาร มิให�มีพฤติกรรมท่ีเข�าข%ายการทุจริตใน
เชิงนโยบายซ่ึงมีลักษณะเปFนการทุจริตท่ีเกิดจากความสัมพันธ1เก้ือหนุนกันระหว%างผู�บริหารของหน%วยงานกับผู�
มีส%วนได�เสียท่ีเปFนหน%วยธุรกิจเอกชน เพ่ือเอ้ือผลประโยชน1ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของ หน%วยงาน
แลกเปลี่ยนกับการกําหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผู�บริหารของหน%วยงาน 

4. วัฒนธรรมในองค;กร (Integrity Culture) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก%น เขต 3 มีการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน%วยงานท่ียึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวล
จริยธรรมจรรยาวิชาชีพ และมีระบบการต%อต�านการทุจริตอย%างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
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แนวทางปฏิบัติได�แก� 
(1) การปลูกฝMงและสร�างให�เจ�าหน�าท่ีในองค
การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม  มีความเข�าใจ

เก่ียวกับการกระทําท่ีเปFน ผลประโยชน1ทับซ�อน หรือสามารถแยกแยะประโยชนส%วนตนและผลประโยชน1
ส%วนรวมได� 

(2) การปลูกฝMง สั่งสอน หรือถ%ายทอดพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานของ เจ�าหน�าท่ี
องค
การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม  จนกลายเปFนแนวทางปฏิบัติประจําหรือวัฒนธรรมท่ีดีของหน%วยงาน เปFนการ
กล%อมเกลาทางสังคม (Socialization) ให�ไม%ยอมรบพฤติกรรมการทุจริต จนกระท่ังไม%ทนต%อการทุจริต และ
ก%อให�เกิดการลงโทษ ทางสังคม (Social Sanction) อันจะทําให�เกิดความอายหรือความกลัวท่ีจะกระทําการ
ทุจริต 

(3) กําหนดและจัดทําแผนการป4องกันและปราบปรามการทุจริตในองค
การบริหารส�วน
ตําบลอิปุ�ม 

(4) มีกระบวนการตรวจสอบถ%วงดุลภายในท่ีเข�มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทําให� 
เจ�าหน�าท่ีในองค
การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม  เห็นความสําคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จน
ก%อให�เกิดเปFนวัฒนธรรมในการร%วมต%อต�านการทุจริตได� 

5. คุณธรรมการทํางานในหน�อยงาน (Work Integrity) ระบบการบริหารงานขององค
การ
บริหารส�วนตําบลอิปุ�ม ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดียึดระบบคุณธรรมความโปร%งใสในการปฏิบัติงาน มุ%งเน�น
ผลประโยชน1 ส%วนรวม มีระบบการบริหารงายภายในหน%วยงาน ดังนี้ 

(1) การให�ความสําคัญกับการปฏิบัติงาน โดยให�มีคู%มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตาม
ภารกิจหลักท่ีชัดเจนและเปFนไปตามระเบียบข้ันตอน และมีระบบป4องกันและตรวจสอบเพ่ือป4องกัน การละเว�น
การปฏิบัติหน�าท่ีโดยการกําหนดให�มีคู%มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

(2) การบริหารงานบุคคลภายในหน%วยงาน เช%น การบรรจุแต%งต้ัง โยกย�าย พิจารณา ความดี
ความชอบ ฯลฯ ต�องเปFนไปด�วยความยุติธรรม มีคุณธรรมในการบริหารบุคคลภายในหน%วยงาน มีกระบวนการ
สร�างแรงจูงใจและความก�าวหน�าในสายงาน และในด�านการพัฒนาสมรรถนะเจ�าหน�าท่ี 

(3) การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ การใช�จ%ายเงินงบประมาณจะต�องเปFนไปอย%าง 
โปร%งใส และจะต�องพิจารณาใช�จ%ายในสิ่งท่ีจาเปFนต%อการดําเนินงานตามภารกิจของหน%วยงานอย%างคุ�มค%า มาก
ท่ีสุด 

(4) การมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให�แก%ผู�ใต�บังคับบัญชาท่ีจะต�องคํานึงถึง
ขอบเขตอํานาจหน�าท่ีตามกฎหมายของผู�รับมอบหมายงาน มีความเปFนธรรมแก%ผู�รับมอบหมายงานทุกคน 
อย%างเท%าเทียม มีการสื่อสารและเอาใจใส%ติดตามในการมอบหมายงานท่ีได�มอบหมายไป ตลอดจนรับผิดชอบ 
ในผลของงานท่ีได�มอบหมายไปด�วย 

(5) การให�ความสําคัญกับสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ืออํานวยและส%งเสริมการปฏิบัติงานขององค
การ
บริหารส�วนตําบลอิปุ�ม 

6. ด�านการสื่อสารภายในหน%วยงาน การสื่อสารภายในองค
การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม มีการ
ประชาสัมพันธ1ข%าวสาร อยู%เปFนประจํา เพ่ือให�บุคลากรในหน%วยงานรับทราบข�อมูลข%าวสารไปในทศทางเดียวกัน 
ให�ความสําคัญกับ เนื้อหา ช%องทาง วิธีการ และความถ่ีในการสื่อสาร เพ่ือถ%ายทอดเก่ียวกับนโยบายท้ัง 5 ด�าน 
ตามหลัก ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล ให�เจ�าหน�าท่ีทุกระดับรับรู�เข�าใจ และนําไปปฏิบัติอย%างมีคุณธรรมและ
ความโปร%งใส 
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แนวทางการปฏิบัติได�แก� 
(1) ผู�บริหารระดับองค
การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม ปลัดองค1การบริหารส%วนตําบลอิปุXม 

ผู�อํานวยการกอง  ร%วมกันส%งเสริมความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับนโยบายการสร�างคุณธรรมและความโปร%งใสท้ัง 5 
ด�าน ให�แก%ข�าราชการ/เจ�าหน�าท่ีในองค
การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม  ตระหนักถึงการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

(2) สื่อสารนโยบายการสร�างคุณธรรมและความโปร%งใสท้ัง 5 ด�าน ทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส1 จดหมายข%าว และเว็บไซด1องค
การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม  ทาง www.epoom.go.th  
 

 ประกาศ ณ วันท่ี   5  ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 
 
                               (นางบุญเรียง  สุภาษิ) 
        นายกองค
การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม 


