
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข 

เรื่อง  นโยบายและมาตรการในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

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

  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  ลงวันที่ 1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง 
ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต และแนวทางปฏิบัติส าหรับข้าราชการและบุคลากรของ
องค์กรได้ถือปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งเน้นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินการตาม
ภารกิจด้วยความโปร่งใสบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือส่งเสริมให้
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุขเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานสามารถ
ตรวจสอบได ้
  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  จึงก าหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข
ทุกคน มุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงาน   ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านความโปร่งใส เป็นการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการด าเนินการตามภารกิจหน้าที่          
ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเท่ียงธรรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   1.1  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึด
หลักความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
    1) ประกาศเผยแพร่การปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วัน
ท าการหลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
    2) เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เ พ่ือให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
    3) ก าหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
   1.2  ให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้วยความโปร่ง ใส โดยยึด
หลักความสุจริต เที่ยงธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ตามบทบัญญัติของกฎหมายผ่านเว็บไซต์และสื่ออ่ืนๆ ดังนี้ 
    1) ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด 
    2) ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อ
จัดจ้างแต่ละโครงการ 
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    3) ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละ
โครงการ 
    4) ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ   
   1.3 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความ
ถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม ดังนี้ 
    1) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ 
    2) จัดท าแผนงาน/โครงการ 
    3) ด าเนินโครงการ 
   1.4  มีการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส เที่ยงธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้อง ตามกฎหมาย ดังนี้ 
    1) มีการก าหนดช่องทางร้องเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน 
    2) มีการก าหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
    3) มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
    4)  มีรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหา 
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ 
  2. ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข มีความ
มุ่งม่ันตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อม
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
   2.1 มุ่งเน้นการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โดย
ยึดหลักสุจริต โปร่งใส และเท่ียงธรรม พร้อมรับผิดชอบ ดังนี้ 
    1) เจ้าหน้าที่จะต้องมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของตนเอง 
    2) ผู้บริหารจะต้องแสดงเจตจ านงที่จะมุ่ งมั่นน าหน่วยงานให้มีการ
ด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบหากงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความ
เสียหายต่อสังคมโดยรวม  
   2.2 มุ่งม่ันในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความ
พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบอย่าง
เคร่งครัด ดังนี้ 
    1) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ มีความ
กระตือรือร้น มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
    2) เจ้าหน้าที่จะต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบมากกว่าเรื่องส่วนตัว 
    3) ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆอย่างครบถ้วน เคร่งครัด พร้อมรับผิดชอบผลงานที่ส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคม
โดยรวม  
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  3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข ปฏิบัติตนตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ 
   3.1  ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิง
นโยบาย ดังนี้ 
    1) เจ้าหน้าที่จะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ
ของหน่วยงาน 
    2) การด าเนินงาน/การอนุมติต่างๆจะต้องไม่มีการแทรกแซงจากฝ่าย
การเมืองหรือผู้มีอ านาจเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
    3) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนรักษาจรรยาบรรณข้าราชการและรักษา
วินัยช้าราชการโดยเคร่งครัด    
   3.2 ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดจากการการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
ไม่รับสินบนและการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ ดังนี้ 
    1) เจ้าหน้าที่จะต้องไม่เรียกรับเงิน สิ่งของหรือผลประโยชน์อ่ืนใดเพ่ือแลก
กับการให้บริการหรืออ านวยความสะดวก โดยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่เข้มงวดกับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ 
    2) เจ้าหน้าที่จะต้องไม่ใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองและพวก
พ้อง 
    3) เจ้าหน้าที่จะต้องไม่มีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์หรือมีผลประโยชน์
ร่วมกับคู่สัญญา โครงการหรือสัมปทานใดๆ 
  4. ด้านวัฒนธรรมในองค์กร ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล    
ศรีสุข ปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   4.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ศรีสุขไม่ทนต่อการทุจริต อับอายและเกรงกลัวต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตได้ตามหลักนิติธรรม ภาระรับผิดชอบโดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 
    1) เจ้าหน้าที่จะต้องมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดีมีคุณธรรมและ
ซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ 
    2) เจ้าหน้าที่จะต้องไม่ทนและยอมรับต่อการกระท าการทุจริตทุกรูปแบบ 
   4.2 ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
องค์กร 
    1) เจ้าหน้าที่เมื่อพบเห็นการทุจริตเกิดขึ้น จะต้องไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะ
ด าเนินการร้องเรียน แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลแก่กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มนิติกรหรือกลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม 
หรือทางเว็บไซต์ อบต.ศรีสุข เพื่อให้เกิดการตรวจสอบการทุจริต นั้น 
    2) เจ้าหน้าที่จะต้องไม่น าวัสดุอุปกรณ์และของใช้ในราชการไปใช้ส่วนตัว 
   4.3  มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดย
ให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุขถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
    1) เจ้าหน้าที่จะต้องไม่กระท าการใดๆที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ง 
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  5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ยึดหลัก
ความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายใน
หน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   1) ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเท่ียงธรรม 
   2) มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม การคัด 
บรรจุ  แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับ การพิจารณาความเห็นชอบ หรือการให้สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ ต้องไม่ยึดโยง
กับระบบอุปถัมภ์ เส้นสาย  หรือผลประโยชน์อื่นๆแอบแฝง  
   3) การใช้จ่ายงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
   4) ให้ความส าคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สั่งงานในเรื่องส่วนตัว 
   5) เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
พนักงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เพ่ือถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น       
ให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุขทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   1) ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุขเกิดความตระหนักและ
ให้ความส าคัญในการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุขอย่างเปิดกว้าง ทั่วถึง 
บนพ้ืนฐานแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสการมี
ส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน    ถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ โดยวิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร เช่น หนังสือสั่งการ การปิดประกาศ 
ประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น 
   2) ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น เช่น หนังสือแสดงความคิดเห็น 
การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้บริหาร/พนักงาน เป็นต้น 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   ประกาศ  ณ  วันที่   1   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
                                                                             
 
 
 
       (นายบุญเชบ  ทองค า) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข 
 
 
 
 
 



แนวทางการปฏิบัติแนบท้ายตามประกาศนโยบายและมาตรการในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์ 

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

  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  ลงวันที่ 1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง 
ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต และแนวทางปฏิบัติส าหรับข้าราชการและบุคลากรของ
องค์กรได้ถือปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งเน้นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินการตาม
ภารกิจด้วยความโปร่งใสบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือส่งเสริมให้
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุขเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานสามารถ
ตรวจสอบได ้
  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  จึงก าหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข
ทุกคน มุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงาน   ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านความโปร่งใส เป็นการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการด าเนินการตามภารกิจหน้าที่          
ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเท่ียงธรรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   1.1  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึด
หลักความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
    1) ประกาศเผยแพร่การปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วัน
ท าการหลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
    2) เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
    3) ก าหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
   1.2  ให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้วยความโปร่งใส โดยยึด
หลักความสุจริต เที่ยงธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ตามบทบัญญัติของกฎหมายผ่านเว็บไซต์และสื่ออ่ืนๆ ดังนี้ 
    1) ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด 
    2) ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อ
จัดจ้างแต่ละโครงการ 
    3) ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละ
โครงการ 
    4) ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ   
   1.3 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความ
ถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม ดังนี้ 
    1) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ 
    2) จัดท าแผนงาน/โครงการ 
    3) ด าเนินโครงการ 
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   1.4  มีการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส เที่ยงธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้อง ตามกฎหมาย ดังนี้ 
    1) มีการก าหนดช่องทางร้องเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน 
    2) มีการก าหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
    3) มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
    4)  มีรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหา 
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ 
  2. ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข มีความ
มุ่งม่ันตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อม
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
   2.1 มุ่งเน้นการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โดย
ยึดหลักสุจริต โปร่งใส และเท่ียงธรรม พร้อมรับผิดชอบ ดังนี้ 
    1) เจ้าหน้าที่จะต้องมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของตนเอง 
    2) ผู้บริหารจะต้องแสดงเจตจ านงที่จะมุ่ งมั่นน าหน่วยงานให้มีการ
ด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบหากงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความ
เสียหายต่อสังคมโดยรวม  
   2.2 มุ่งม่ันในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความ
พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบอย่าง
เคร่งครัด ดังนี้ 
    1) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ มีความ
กระตือรือร้น มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
    2) เจ้าหน้าที่จะต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบมากกว่าเรื่องส่วนตัว 
    3) ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆอย่างครบถ้วน เคร่งครัด พร้อมรับผิดชอบผลงานที่ส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคม
โดยรวม  
  3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข ปฏิบัติตนตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ 
   3.1  ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิง
นโยบาย ดังนี้ 
    1) เจ้าหน้าที่จะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ
ของหน่วยงาน 
    2) การด าเนินงาน/การอนุมติต่างๆจะต้องไม่มีการแทรกแซงจากฝ่าย
การเมืองหรือผู้มีอ านาจเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
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    3) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนรักษาจรรยาบรรณข้าราชการและรักษา
วินัยช้าราชการโดยเคร่งครัด    
   3.2 ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดจากการการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
ไม่รับสินบนและการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ ดังนี้ 
    1) เจ้าหน้าที่จะต้องไม่เรียกรับเงิน สิ่งของหรือผลประโยชน์อ่ืนใดเพ่ือแลก
กับการให้บริการหรืออ านวยความสะดวก โดยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่เข้มงวดกับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ 
    2) เจ้าหน้าที่จะต้องไม่ใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองและพวก
พ้อง 
    3) เจ้าหน้าที่จะต้องไม่มีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์หรือมีผลประโยชน์
ร่วมกับคู่สัญญา โครงการหรือสัมปทานใดๆ 
  4. ด้านวัฒนธรรมในองค์กร ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล    
ศรีสุข ปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   4.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ศรีสุขไม่ทนต่อการทุจริต อับอายและเกรงกลัวต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตได้ตามหลักนิติธรรม ภาระรับผิดชอบโดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 
    1) เจ้าหน้าที่จะต้องมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดีมีคุณธรรมและ
ซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ 
    2) เจ้าหน้าที่จะต้องไม่ทนและยอมรับต่อการกระท าการทุจริตทุกรูปแบบ 
   4.2 ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
องค์กร 
    1) เจ้าหน้าที่เมื่อพบเห็นการทุจริตเกิดขึ้น จะต้องไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะ
ด าเนินการร้องเรียน แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลแก่กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มนิติกรหรือกลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม 
หรือทางเว็บไซต์ อบต.ศรีสุข เพื่อให้เกิดการตรวจสอบการทุจริต นั้น 
    2) เจ้าหน้าที่จะต้องไม่น าวัสดุอุปกรณ์และของใช้ในราชการไปใช้ส่วนตัว 
   4.3  มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดย
ให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุขถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
    1) เจ้าหน้าที่จะต้องไม่กระท าการใดๆที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ง 
  5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ยึดหลัก
ความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายใน
หน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   1) ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเท่ียงธรรม 
   2) มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม การคัด 
บรรจุ  แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับ การพิจารณาความเห็นชอบ หรือการให้สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ ต้องไม่ยึดโยง
กับระบบอุปถัมภ์ เส้นสาย  หรือผลประโยชน์อื่นๆแอบแฝง  
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   3) การใช้จ่ายงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
   4) ให้ความส าคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สั่งงานในเรื่องส่วนตัว 
   5) เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
พนักงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เพ่ือถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น       
ให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุขทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   1) ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุขเกิดความตระหนักและ
ให้ความส าคัญในการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุขอย่างเปิดกว้าง ทั่วถึง 
บนพ้ืนฐานแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสการมี
ส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน    ถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ โดยวิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร เช่น หนังสือสั่งการ การปิดประกาศ 
ประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น 
   2) ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น เช่น หนังสือแสดงความคิดเห็น 
การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้บริหาร/พนักงาน เป็นต้น 
 
 
 
 



 


