
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
นโยบาย  มาตรการ  เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
………………………………… 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม  ๒๕๕๙  เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ และปัจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ซึ่งเป็นการ
ยกระดับให้การประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตใน
เชิงรุกท่ีหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและเพ่ือ
เป็นการขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบการทุจริตแห่งชาติระยะที่  ๓ 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ จึงขอประกาศนโยบาย/มาตรการเพื่อสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ ดังนี้  

ค านิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น  
ทุจริต หมายถึง การแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
คอร์รัปชั่น หมายถึง การให้สัญญาว่าจะให้ การรับ เรียกรับทรัพย์สิน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของ

เอกสาร ข้อมูล เงินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสม เพ่ือให้บุคคลยกเว้นการกระท าอันเป็นการให้ได้มาหรือ
รักษาไว้ซึ่งประโยชน์ต่อตนเองหรือผลประโยชน์ใดๆ อันมิชอบให้กับตนเอง พวกพ้องทั้งทางตรง ทางอ้อม รวมถึง
การกระท าที่ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ของหน่วยงาน และกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายต่อ
ประชาชน กลุ่มบุคคล หรือบุคลากร บริษัทห้างร้านหรือผู้มีส่วนได้เสีย และองค์กรอื่นใดท่ีติดต่อเกี่ยวข้องกับกรม  
เพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ต่อทั้งองค์กร ตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ  
ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้กระท าได้ 

หลักท่ัวไปของนโยบายในการต่อต้านคอร์รัปชั่น 
ห้ามผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง พนักงานครูสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุ

แหระด าเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ และห้ามกระท าการอ่ืนใดที่เป็นการเก่ียวข้องกับ
การทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม โดยยึดหลัก ธรรมมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม
และยึดหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของข้าราชการและปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่าง
เคร่งครัดตลอดจนทบทวนแนวทางการ ปฏิบัติงาน และข้อก าหนดในการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดทางกฎหมาย 

แนวทางปฏิบัติ 
บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระต้อง ปฏิบัติตามแนวทางที่ ได้ก าหนดไว้  

ดังนี ้
๑.ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับสินบน  จรรยาบรรณ

ข้าราชการ  รวมทั้งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับอ่ืนของทางราชการ  โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยตรงและทางอ้อม 
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๒.ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน
แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมเพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน 

๓.ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยถือเป็นหน้าที่ที่
ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบได้รับทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 

๔.ในการด าเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น บุคลากรทุกระดับ
จะต้องปฏิบัติโดยระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่อง ต่อไปนี้ 

- การให้หรือรับของขวัญ ของก านัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องให้เป็นไปไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของข้าราชการก าหนดรวมถึงนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด 

- การให้เงินบริจาค เพื่อการกุศลแก่องค์กรใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมต้อง
ด าเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบที่ก าหนดไว้และถูกต้องตามกฎหมายตลอดจนมีการติดตาม
และตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกน าไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างในการติดสินบน 

- การจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทห้างร้าน หรือเอกชน และความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการติดต่อ
งานกับผู้มีส่วนได้เสียหรือบริษัทเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อ ง จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส  
ซื่อสัตย์ และต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

นโยบาย / มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
๑.ด้านความโปร่งใส 
  ๑.๑ การบริหารงานงบประมาณจะใช้จ่ายเงินงบประมาณตามวัตถุประสงค์ตามระเบียบแบบ

แผน 
  ๑.๒ การจัดซื้อจัดจ้างต้องด าเนินการโดยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน ไม่เรียกรับ

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๑.๓ การด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้แต่ละส่วนที่

รับผิดชอบปิดประกาศและเผยแพร่ข้อมูลโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  และ
ในปีงบประมาณต่อๆ ไป เช่น การปิดประกาศ ณ หน่วยงานตลอดจนเผยแพร่ตามสื่อต่างๆเช่น เว็บไซต์ เพื่อให้
ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบข้อมูล 

  ๑.๔ การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีสถานที่หรือพ้ืนที่ด าเนินการให้ด าเนินการ ดังนี้ 
     -ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนในพื้นท่ีรับทราบ 
     -อ านวยความสะดวกในการขอเข้าตรวจสอบโครงการของประชาชน ทั้งก่อนด าเนิน

โครงการระหว่างด าเนินโครงการและหลังด าเนินโครงการ 
  ๑.๕ การร้องเรียน / พฤติกรรมควรร้องเรียน   

     -เมื่อพบเห็นการกระท าการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระเช่น พบเห็น
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระติดสินบน/ รับสินบน ทั่งทางตรงหรือทางอ้อมกับเจ้าหน้าที่
ของบริษัทห้างร้าน ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หรือพบเห็นการกระท าที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฎิบัติ
ของทางราชการที่อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือพบเห็นการกระท าผิดกฎ  ระเบียบ ข้อบังคับ 
ผิดกฎหมาย  ผิดศีลธรรมอันดี ตลอดจนผิดจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการ  สามารถร้องผ่านทางโทรศัพท์  
๐-๗๕37-4343 หรือผ่านทางเว็บไซต์  www.kurah.go.th 

  ๒.ด้านความพร้อมรับผิด 
     -จะเสริมสร้างการปฎิบัติหน้าที่ราชการให้พร้อมในการ ปฏิบัติงาน  จะตัดโอกาสจุดอ่อนไม่ให้
มีความเสี่ยง  และหากเกิดความเสียหายจากการบริหารงานพร้อมรับผิดชอบจากผลของการบริหารงาน  นั้น  
 

http://www.kurah.go.th/
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  ๓.ด้านความปลอดจากการทุจริตในการ ปฏิบัติงาน 
      -การบริหารงานเป็นไปตามกระบวนการมาตรฐาน ไม่เลือก ปฏิบัติ  ไม่เห็นแก่พวกพ้อง ไม่
เรียกรับสินบนไม่ใช้ต าแหน่งหาประโยชน์หรือเอ้ือประโยชน์ 
       -ยึดหลักการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล  หลักเศรษฐกิจพอเพียง  
  ๔.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  
       -การเบิกจ่ายการใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกชนิดตรวจมีการตรวจสอบก่อนเบิกจ่ายหากมี
การทักท้วงต้องแก้ไขปัญหานั้นทันที 
       -เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต  ไม่ทนต่อการทุจริต  ละอายและเกรงกลัวที่จะกระท า
ทุจริต 
       -เสริมสร้างระบบคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม  เช่น  การไม่ใช้
ทรัพยากรส่วนกลางเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว  เป็นต้น 
  ๕.ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  
       -เสริมสร้างคุณธรรม  มีความอ่อนน้อมถ่อมตน  ไม่สร้างความแตกแยกแตกสามัคคี  
       -พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ท างานให้น่าอยู่น่าท างาน  
  ๖.ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  
       -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร  เบาะแสการทุจริต  ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

  ประกาศ  ณ  วันที่  17  เดือน   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 

        (นายสุจิต  ช านาญกิจ) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 

 
 
 

 


