
 

 

ประกาศองคก์ารบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ ่

เรื่อง การแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสร้างคณุธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ 

................................................ 

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมตเิมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตรช์าติ

ว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ภายใต้วิสยัทัศน์

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาตติา้นทุจริต โดยมวีัตถุประสงคเ์พื่อให้สังคมมพีฤตกิรรมร่วมตา้น

การทุจริตในวงกว้าง เกิดวัฒนธรรมทางการเมอืง ทุ่งตา้นการทุจริตในทุกภาคส่วน การทุจริตถกู

ยับยัง้อย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ

บาล และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินทีม่ธีรรมาภิบาล และ

การป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งได้กําหนดใหม้กีารปลกูฝงั

ค่านยิม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความ

ซื่อสัตย์สุจริต ควบคูก่ับการบริหารจัดการภาครฐัทีม่ปีระสิทธิภาพ เพื่อป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤตมิชิอบของเจ้าหน้าที่ภาครฐัในทกุระดับ เพื่อตอบสนองความต้องการ พร้อม

อํานวยความสะดวกแกป่ระชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ 

ในการนี ้ ข้าพเจ้านายศุภวฒัน ์ คําชมภู ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัง

ตะเฆ่พร้อมดว้ยคณะผู้บริหารท้องถิ่น จงึประกาศเจตจํานงว่า จะเป็นแบบอยา่งที่ดใีนการบริหาร

ราชการ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มคีุณธรรม ความโปรง่ใส และพร้อมใหค้วามร่วมมือในการ

ตดิตามตรวจสอบการปฏิบตังิานตามเจตจํานงทัง้ต่อเจา้หนา้ที่ภายในหนว่ยงานและสาธารณชนนอก

หน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององคก์าร

บริหารสว่นตําบลวังตะเฆ่ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาตแิละประชาชน ดังนั้น 

เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ของประกาศฉบบันีจ้งึไดก้ําหนดนโยบายมาตรการและแผนงานเพื่อให้

บุคลากรในหนว่ยงานไดด้ําเนินการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 

จงึประกาศใหท้ราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562    

 

              ศุภวัฒน์ คําชมภู 

(นายศุภวัฒน์ คําชมภู) 

นายกองคก์ารบริหารสว่นตําบลวังตะเฆ ่



 

รายละเอียดการกําหนดนโยบาย 

มาตรการและแผนงานเพื่อใหห้นว่ยงานภาครฐัดาํเนินการ 

ตามประกาศองค์การบรหิารส่วนตําบลวงัตะเฆ ่

เรื่อง การแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสร้างคณุธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ 

ลงวันที1่0 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

......................................................... 

1. ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบตัริาชการตามภารกิจของหนว่ยงานที่มี

ความโปร่งใสการมีระบบการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ด ีหรอืหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

ด้วยความเป็นธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัตงิานตามอํานาจหน้าที่ดังนี ้

1.1 การให้และการเปิดเผยขอ้มูลตา่งๆ ของหน่วยงานต้องชัดเจน ถกูต้อง และ

ครบถว้น รวมถึงใหป้ระชาชนหรอืผู้มสีว่นได้สว่นเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลตา่งๆของหน่วยงานได้

โดยสะดวกและรวดเร็ว 

1.2 การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซือ้จดัจา้ง ตอ้งดําเนินการและสง่เสริมใหเ้กิด

ความโปร่งใสในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนด 

1.3 การเปิดโอกาสใหม้ผีู้มีสว่นได้เสยีเข้ามามีสว่นร่วมในการดําเนินงานในขั้นตอน

ตา่งๆ ของหน่วยงาน ตัง้แตก่ารแสดงความคดิเห็น ร่วมวางแผนและจัดทําแผนงาน ร่วมดําเนนิการ 

และรว่มตดิตามตรวจสอบการดําเนินงานของหนว่ยงาน 

1.4 การดําเนินการ การจัดการเรื่องร้องเรียนเกีย่วกับการปฏบิัติหนา้ที่ของ

เจ้าหน้าที่อันไม่โปร่งใสหรอืทุจริตตอ่หนา้ที ่

2. ความพร้อมรบัผดิ (Accountabitity) หมายถงึ การปฏิบัตริาชการตามภารกิจของ

เจ้าหน้าที่มคีวามรบัผดิชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยคํานึงถึงความสําเร็จของงาน ยึดหลัก

คุณธรรมจรยิธรรม โดยคํานึงถึงความถูกตอ้งตามกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชพีอย่างมี

ประสิทธิภาพ เป็นทียอมรับและเชื่อถือจากผู้รบัริการหรอืผู้มสีว่นได้เสียที่แสดงถึงความพยายามใน

การปฏิบัตหิน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ดงันี ้

2.1 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตอ้งมพีฤติกรรมและทัศนคตทิีแ่สดงถึง

การปฏิบัตงิานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสทิธิภาพ 

2.2 เจ้าหน้าที่ตอ้งปฏบิัติงานในทกุขั้นตอนให้ถกูต้องตามกฎหมายและระเบียบ

ข้อบังคบัต่างๆอย่างครบถว้นและเครง่ครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในการปฏิบตังิานของตนเอง 
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2.3 การกําหนดทิศทางและนโยบายของผูบ้ริหารหนว่ยงานที่จะตอ้งมเีจตจํานงใน

การบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจรติ และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพือ่สร้างความเชื่อมั่น

แก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมคีุณธรรมและธรรมาภิบาล 

3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัตงิาน (Corruption Free Index) หมายถงึ 

พฤตกิรรมของเจ้าหนา้ที่ของรัฐที่มกีารดําเนินการโดยเป็นธรรมและโปรง่ใส เปน็ไปตามกระบวนการ

มาตรฐานในระหว่างการสง่มอบบรกิารหรอืขั้นตอนการใหบ้ริการ ไมเ่ลือกปฏิบตัเิมื่อได้รับการเสนอ

เงื่อนไขพิเศษหรอืจูงใจ เพือ่ให้ไดม้าซึ่งผลประโยชนส์ว่นตน กลุ่มหรอืพวกพอ้ง หากเจ้าหนา้ที่ของ

หน่วยงานมีพฤตกิรรมเหลา่นี้มาก และเจา้หนา้ที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐาน

หรอืขั้นตอนการใหบ้รกิารด้วยความเป็นธรรมแลว้ ก็จะสง่ผลใหห้น่วยงานมีความปลอดจากการ

ทุจริตในการปฏิบัตงิาน ดังนี้ 

3.1 สอดสอ่งและป้องกันการปฏิบัตงิานของเจ้าหนา้ที่ในหนว่ยงาน มใิหม้พีฤตกิรรม

ที่เข้าขา่ยการทุจริตต่อเจ้าหน้าที่เชน่ การเรยีกรับเงิน สิ่งของ หรอืผลประโยชนใ์ดๆ จากผู้มีสว่นได้

ส่วนเสยี เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานของตนเอง หรอืการปฏบิัติ ละเว้นการปฏบิัติหนา้ที่ การใช้

ตําแหน่งหนา้ที่ของตนเองอย่างไมเ่ป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชนแ์ก่ตนเอง พวกพ้องของตน และหรือ

ผู้อื่นผู้ใด 

3.2 สอดสอ่งและป้องกันการปฏิบัตหิน้าที่ของผูบ้ริหาร มใิหม้พีฤตกิรรมที่เข้าข่าย

การทุจริตในเชงินโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพนัธ์เกื้อหนุนกันระหว่าง

ผู้บริหารของหนว่ยงานกับผู้มีสว่นได้สว่นเสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพื่อเอื้อผลประโยชนใ์นสัญญา

โครงการหรอืสัมปทานของหน่วยงานแลกเปลี่ยนการกําหนดนโยบายหรอืการอนุมัตใิดๆของ

ผู้บริหารของหนว่ยงาน 

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) หมายถึง หน่วยงานภาครฐั

มกีารปฏิบัตริาชการตามภารกิจของหนว่ยงานที่ขัดหลักคุณธรรมจรยิธรรมตามประมวลจริยธรรม 

จรรยาวิชาชพี และมีระบบการต่อต้านการทุจริตอย่างมปีระสิทธิภาพ ดังนี ้

4.1 การปลกูฝงั สั่งสอน หรอืถ่ายทอดแนวทางซึ่งกันและกันของเจ้าหนา้ที่ใน

หน่วยงาน เพื่อให้มีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดใีนการปฏิบัติงาน จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจํา

หรอืวัฒนธรรมที่ดขีองหน่วยงานเป็นการกล่อมเกลาทางสังคม(Socialization) ใหไ้มย่อมรับ

พฤตกิรรมการทุจริต จนกระทั่งไมท่นตอ่การทุจริต และกอ่ให้เกิดการลงโทษทางสงัคม (Social 

Sanction) อันจะทําให้เกิดความละอายหรอืความกล้าที่จะกระทําการทุจริต 
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4.2 การปลูกฝังและสรา้งใหเ้กิดวัฒนธรรมทางความคดิแยกแยะผลประโยชนส์่วน

ตนกับผลประโยชนส์ว่นรวมให้ไดซ้ึ่งถือเป็นการป้องกนัการทุจริตต้ังแตร่ากฐานของพฤตกิรรมการ

ทุจริต 

4.3 กําหนดและจัดทําแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหนว่ยงาน 

4.4 การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในทีเ่ข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึง่จะ

ทําใหเ้จ้าหน้าที่ในหนว่ยงานเห็นความสําคัญ และเกิดความตระหนักถงึผลของการทุจริต จน

ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการรว่มตอ่ตา้นการทุจริตได้ 

5. ด้านคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) หมายถึง ระบบการ

บริหารงานของหน่วยงานทีม่กีารบริหารจัดการที่ดยีดึระบบคณุธรรมความโปรง่ใสในการปฏิบัติงาน 

มุง่เน้นผลประโยชนส์่วนรวมดัชนนีี้เป็นการวัดระบบการบริหารงานภายในหนว่ยงาน ในเรื่องของการ

บริหารงานบุคคล (Personal Management)ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ ได้แก ่ การสรรหา 

การพัฒนาและการรกัษา ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) ยึดหลัก

ความคุม้คา่ หมายถึง หนว่ยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุดแกร่าชการและ

ตรงตามวัตถปุระสงค์การใชจ้า่ยงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน 

(Faimess in Work Assignment) ยึดหลักการคํานงึถึงความรู้ความสามารถ และมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานดังนี้ 

5.1 การให้ความสําคญักับการปฏบิัติงาน โดยใหม้คีู่มือหรอืมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

5.2 การปฏิบัตงิานตามคู่มือหรอืมาตรฐานการปฏบิัติงานอย่างเครง่ครัดอยู่เสมอ 

และจะตอ้งเป็นการปฏบิัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 

5.3 การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน ตัง้แตก่ารบรหิาร

ทรัพยากรบุคคลได้แก่การบรรจุแต่งตัง้ โยกย้าย พจิารณาความดคีวามชอบ เป็นตน้ กระบวนการ

สร้างแรงจงูใจ ความก้าวหนา้ในสายงาน และการพัฒนาสมรรถนะเจา้หนา้ที ่

5.4 การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจะตอ้ง

เป็นไปอย่างโปร่งใส และจะตอ้งพจิารณาใชจ้า่ยในสิ่งจําเป็นตอ่การดําเนินงานตามภารกิจของ

หน่วยงานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด 

5.5 การมีคุณธรรมในการสั่งงานมอบหมายงานให้แก่ผู้ใตบ้ังคบับญัชา ที่จะตอ้ง

คํานงึถึงขอบเขตอํานาจหนา้ที่ตามกฎหมายของผผู้มอบหมายงาน มคีวามเป็นธรรมแกผู่้รบั

มอบหมายงานทกุคนอย่างเท่าเทยีมมกีารสือ่สารและเอาใจใสต่ดิตามในการมอบหมายไป ตลอดจน

รับผดิชอบผลของงานที่ไดร้ับมอบหมายไปดว้ย 
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5.6 การให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยและสง่เสริมการปฏบิัตงิาน

ของเจ้าหนา้ที่ในหนว่ยงาน 

…………………………………………… 
 




