
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 

……………………………………………………………………….. 

  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว ) พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  3             (พ.ศ. 
2560 - 2564) และนโยบายของรัฐบาล  ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี           ธรรมาภิ
บาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม  
จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต  ควบคู่กับ  การบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุก
ระดับและตอบสนองความต้องการ  พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบ
ราชการ นั้น 

  องค์การบริหารส่วน วังทอง  จึงได้ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือเป็นมาตรฐาน      
แนวทางปฏิบัติและค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับ  กฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นท่ีจะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส  บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางให้ทุกส านัก /
กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง ถือปฏิบัติและด าเนินการ ดังนี้  

1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน    
ด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม  

2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด  มีความรู้ความเข้าใจ  ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม    
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต  

3. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน  และเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน  โดยเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ  

4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร  เบาะแสการทุจริต  ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน            
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ อบต.วังทอง หรือ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลรังงาม  

5. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วันที่  ๙  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561  
 
 
 

               (นายณัฐติพงษ์ วันทวี) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง  



 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
เรื่อง  ก าหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง  

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
มีหน้าที่การให้ค าปรึกษา แนะน า การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546   ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบายของรัฐบาล  ข้อที่ 
10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ  ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม  จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรี  ความเป็น
ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต  ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อม
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ  

  องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง จึงได้ก าหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขึ้น     
เพ่ือเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบ     
ข้อบังคับอ่ืนๆ ดังนี้ 

  1. ด้านความโปร่งใส 
      1.1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ของ
หน่วยงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
      1.2 ในการด าเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องด าเนินการและส่งเสริมให้เกิดความ
โปร่งใส ในขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด 
      1.3 ให้เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานอย่างชัดเจนถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงการให้
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกรวดเร็ว 
      1.4 เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อ
หน้าที่จะต้องมีการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

  2. ด้านความพร้อมรับผิด 
      2.1 ในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกข้ันตอนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความถูกต้อง       
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลงานการปฏิบัติงาน
ของตน 
      2.2 ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่น      แก่
สังคมว่าจะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 

/ 3. ด้านความปลอด... 



 
 

- ๒ - 

  3. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
      3.1 ไม่มีการเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้เสีย หากมี        การ
ร้องเรียนหรือชี้มูลว่ากระท าความผิดจะต้องย้ายออกจากพ้ืนที่ก่อน 
      3.2 ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องของตนเองหรือผู้อื่น  

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
      4.1 ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจกับการกระท าท่ีเป็นประโยชน์ทับซ้อนหรือ
สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
      4.2 สร้างวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จนก่อเกิดวัฒนธรรม       ใน
การร่วมต่อต้านการทุจริตได้ ให้รางวัลกับผู้ตรวจสอบพบหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต 
      4.3 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลยภาพภายใน
หน่วยงาน 
      4.4 มีระบบติดตาม ตรวจสอบ และลงโทษผู้กระท าการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ  

  5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
      5.1 ให้จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบ
ขั้นตอน หรือมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
      5.2 ในการบริหารงานบุคคล จะต้องมีการสอนงานแลกเปลี่ยนความรู้และมอบหมายงานที่มี
ความเป็นธรรม เท่าเทียม มีการเสนอแนวความคิดที่แตกต่างและไม่เลือกปฏิบัติ 
      5.3 ให้ความส าคัญแก่สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมในการปฏิบัติงาน  
  6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
      หน่วยงานต้องจัดท าข้อมูล วิธีการ การสื่อสาร เพ่ือถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้าน   
ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพ่ือให้เกิดความตระหนักและให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติที่มีคุณธรรม      
และความโปร่งใส 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  พฤษภาคม พ.ศ. 256๑  

     
        
              (นายณัฐติพงษ์ วันทวี) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง  

 


