
                                                                              

 

 
 

 

เรื่อง  การแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารราชการ

 

ตามที่คณะกรรมการ

ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

ความเห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 

และเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทาง

การทุจริตสูการปฏิบัต ิ นั้น 
 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลลําปา 

ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม มีความโปรงใส ปราศจากความทุจริต และพรอมที่จะไดรับการติดตาม ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานตามเจตจํานงทั้งตอเจาหนาที่ภายในหนวยงานและสาธารณชน

คุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลลําปา อันจะกอใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอประเทศชาติและประชาชนโดยมีรายละเอียดการกําหนดนโยบายมาตรการและแผนงาน  เพื่อให

หนวยงานภาครัฐดําเนินการตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลลําปา 

เรื่อง  การแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารราชการ

ขององคการบริหารสวนตําบลลําปา 

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

ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติใหยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

๒๕๖๔)  เริ่มดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 

และเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทาง และมาตรการตามยุทธศาสตรวาดวยการปองกัน

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลลําปา จึงประกาศแสดงเจตจํานงที่จะบริหารงานดวยความ

ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม มีความโปรงใส ปราศจากความทุจริต และพรอมที่จะไดรับการติดตาม ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานตามเจตจํานงทั้งตอเจาหนาที่ภายในหนวยงานและสาธารณชนภายนอกหนวยงาน เพื่อเสริมสราง

การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลลําปา อันจะกอใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอประเทศชาติและประชาชนโดยมีรายละเอียดการกําหนดนโยบายมาตรการและแผนงาน  เพื่อให

หนวยงานภาครัฐดําเนินการตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๐   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                             สิบเอก 

                                                                       (ประพันธ  ธรรมสกุล) 

                                                               นายกองคการบริหารสวนตําบลลําปา

เรื่อง  การแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารราชการ 

มีมติใหยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๒๕๖๐ และคณะรัฐมนตรีมีมติให

ทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

สตรวาดวยการปองกัน และปราบปราม

จึงประกาศแสดงเจตจํานงที่จะบริหารงานดวยความ

ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม มีความโปรงใส ปราศจากความทุจริต และพรอมที่จะไดรับการติดตาม ตรวจสอบการ

ภายนอกหนวยงาน เพื่อเสริมสราง

การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลลําปา อันจะกอใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอประเทศชาติและประชาชนโดยมีรายละเอียดการกําหนดนโยบายมาตรการและแผนงาน  เพื่อให

นายกองคการบริหารสวนตําบลลําปา 



รายละเอียดการกําหนดนโยบาย  

มาตรการและแผนงานเพื่อใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลลําปา  

เรื่อง การแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารราชการ 

ขององคการบริหารสวนตําบลลําปา 

ลงวันที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๐ 

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

๑. ความโปรงใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหนวยงานที่มีความโปรงใส การมี

ระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ดวยความเปนธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

 ๑.๑ การใหและเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงานตองชัดเจน ถูกตอง และครบถวน รวมถึงการให

ประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ของหนวยงานไดโดยสะดวกและรวดเร็ว 

 ๑.๒ การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ตองดําเนินการและสงเสริมใหเกิดความโปรงใส ในทุก

ขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนด 

 ๑.๓ การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานในขั้นตอนตางๆ ของหนวยงาน

ตั้งแตการแสดงความคิดเห็นรวมวางแผนและจัดทําแผน รวมดําเนินการและรวมติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน

ของหนวยงาน 

 ๑.๔ การดําเนินการการจัดการเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่อันไมโปรงใสหรือ

ทุจริตตอหนาที ่
 

๒. ความพรอมรับผิด (Accountability) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจาหนาที่มีความ

รับผิดชอบ ตามบทบาทหนาที่ของตน โดยคํานึงถึงความสําเร็จของงาน มีความพรอมในการปฏิบัติงานตาม

ภาระหนาที่ และพฤติกรรมในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ โดยมุงผลสําเร็จของงาน ดังนี้ 

 ๒.๑ ผูบริหารและเจาหนาที่ของหนวยงานตองมีพฤติกรรมและทัศนคติท่ีแสดงถงึการปฏิบัติงานตามหนาที่

อยางเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ 

 ๒.๒ เจาหนาที่ตองปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ อยาง

ครบถวนและเครงครัด กลาหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง 

 ๒.๓ การกําหนดทิศทางและนโยบายของผูบริหารหนวยงานที่จะตองมีเจตจํานงในการบริหารงานอยาง

ซื่อสัตยสุจริต และพรอมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสรางความเชื่อมั่นแกสังคมวาการขับเคลื่อนหนวยงานจะ

เปนไปอยางมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
 

๓. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Coruption – Free index) หมายถึง พฤติกรรมของเจาหนาที่

ของรัฐที่มีการดําเนินการโดยเปนธรรมและโปรงใส เปนไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหวางการสงมอบบริการ

หรือขั้นตอนการใหบริการ ไมเลือกปฏิบัติเมื่อไดรับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชน

สวนตน กลุม หรือพวกพอง หากเจาหนาที่ของหนวยงานมีพฤติกรรมเหลานี้มากและเจาหนาที่ของหนวยงาน

ปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการใหบริการดวยความเปนธรรมแลว ก็จะสงผลใหหนวยงานมี

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

3.1 สอดสองและปองกัน... 
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 ๓.๑ สอดสองและปองกันการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงาน มิใหมีพฤติกรรมที่เขาขายการทุจริต

ตอหนาที่ เชน การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชนใดๆ จากผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อแลกกับการปฏิบัติหนาที่

ของตนเองหรือการปฏิบัติ/ละเวนการปฏิบัติ/การใชตําแหนงหนาที่ของตนเองอยางไมเปนธรรมเพื่อเอื้อประโยชน

แกตนเอง พวกพอง หรือผูหนึ่งผูใด 

 ๓.๒ สอดสองและปองกันการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารมิใหมีพฤติกรรมที่เขาขายการทุจริตในเชิงนโยบาย 

ซึ่งมีลักษณะเปนการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธเกื้อหนุนกันระหวางผูบริหารของหนวยงานกับผูมีสวนไดเสียที่

เปนหนวยธุรกิจเอกชน เพื่อเอื้อผลประโยชนในสัญญา โครงการหรือสัมปทานของหนวยงานแลกเปลี่ยนกับการ

กําหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผูบริหารของหนวยงาน 
 

๔. วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture) หมายถึง หนวยงานภาครัฐมีการปฏิบัติราชการตาม

ภารกิจของหนวยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการตอตาน

การทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี ้

 ๔.๑ การปลูกฝง สั่งสอน หรือถายทอดแกกันของเจาหนาที่ในหนวยงาน เพื่อใหมีพฤติกรรมและทัศนคติที่

ดีในการปฏิบัติงาน จนกลายเปนแนวทางปฏิบัติประจําหรือวัฒนธรรมที่ดีของหนวยงาน เปนการกลอมเกลาทาง

สังคมไมใหยอมรับพฤติกรรมการทุจริต จนกระทั่งไมทนตอการทุจริตและกอใหเกิดการลงโทษทางสังคม (Social 

Sanction) อันจะทําใหเกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทําการทุจริต 

 ๔.๒ การปลูกฝงและสรางเสริมใหเกิดวัฒนธรรมทางความคิด แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับ

ผลประโยชนสวนรวมใหได อันจะถือเปนการปองกันการทุจริตตั้งแตรากฐานของพฤติกรรมการทุจริต 

 ๔.๓ กําหนดและจัดทําแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน 

 ๔.๔ การมีกระบวนการตรวจสอบถวงดุลภายในที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหเจาหนาที่ใน 

หนวยงานเห็นความสําคัญและเกิดความตระหนักถึงผลการทุจริตจนกอใหเกิดเปนวัฒนธรรมในการรวมตอตานการ

ทุจริตได 
 

๕. คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity) หมายถึง ระบบการบริหารงานของหนวยงานที่มีการ

บริหารจัดการที่ดี ยึดระบบคุณธรรมความโปรงใสในการปฏิบัติงานมุงเนนผลประโยชนสวนรวมมีระบบการ

บริหารงานภายในหนวยงานในเรื่องของการบริหารงานบุคคล (Personnel Management) ยึดหลักการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ไดแก การสรรหา การพัฒนาและการรักษา  

การบริหารงบประมาณยึดหลักความคุมคา หมายถึง หนวยงานมีการใชจายงบประมาณเพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกราชการและตรงตามวัตถุประสงคการใชจายงบประมาณ และความเปนธรรมในการมอบหมาย

งาน โดยยึดหลักและคํานึงถึงความรู ความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๕.๑ การใหความสําคัญกับการปฏิบัติงาน โดยใหมีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

๕.๒ การปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอยางเครงครัดอยูเสมอ และจะตองเปนการ 

ปฏิบัติงานอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน 

 

5.3 การมีคุณธรรม... 
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๕.๓ การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหนวยงาน ทั้งในดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน 

การบรรจุ การแตงตั้ง โยกยาย พิจารณาความดีความชอบ เปนตน กระบวนสรางแรงจูงใจและความกาวหนาใน

สายงาน และในดานการพัฒนาสมรรถนะเจาหนาที ่

๕.๔ การมีคุณธรรมในการในการบริหารงบประมาณ การใชจายงบประมาณจะตองเปนไปอยางโปรงใส 

และจะตองพิจารณาใชจายในสิ่งที่จําเปนตอการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานอยางคุมคามากที่สุด 

๕.๕ การมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชา ที่จะตองคํานึงถึงขอบเขต

อํานาจหนาที่ตามกฎหมายของผูรับมอบหมายงาน มีความเปนธรรมแกผูรับมอบหมายงานทุกคนอยางเทาเทียม   

มีการสื่อสารและเอาใจใส ติดตามผลการมอบหมายงานที่ไดมอบหมายไป  

๕.๖ การใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยและสงเสริมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใน

หนวยงาน 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


