
 
ประกาศองค์การบร ิหารส่วนต าบลบ้านไร ่ 

เร ื่อง  การแสดงเจตจ  านงสุจร ิต เสร ิมสร ้างคุณธรรม และความโปร ่งใสในการบร ิหารราชการ   
 

             ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๑๑ ตุลาคม  25๕๙  เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สังคมมีพฤตกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง มุ่งต้าน
การทุจริตในทุกส่วน การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมภิบาล และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่10 การส่งเสริมการบริหารราชการ 
แผ่นดินที่มีธรรมภิบาล และการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซ่ึงได้ก าหนดให้มีการ
ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักด์ิศรีความเป็นข้าราชการและความซ่ือสัตย์สุจริต ควบคู่
กับการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ภาครัฐในทุก
ระดับ เพ่ือตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแกประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ  
  ในการนี้ ข้าพเจ้า นายกรานต์  เขตจันทึก  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ จึงขอประกาศ
เจตจ านงว่า จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารราชการ ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส และพร้อมให้
ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจ านงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนนอก
หน่วยงาน เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ไร่ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ของประกาศฉบับนี้ จึงได้
ก าหนดนโยบายมาตรการและแผนงานเพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานได้ด าเนินการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ ณ วันที่  ๑  กันยายน  2560 

                                                
 (นายกรานต์  เขตจันทึก) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดการก าหนดนโยบาย มาตรการและแผนงานเพื่อให้หน ่วยงานภาค ร ัฐด าเน ินการ  
ตามประกาศองค์การบร ิหารส่วนต าบลบ้านไร ่ 

เร ื่อง การแสดงเจตจ  านงสุจร ิต เสร ิมสร ้างคุณธรรม และความโปร ่งใสในการบร ิหารราชการ  
ลงวันที่ ๑ กันยายน  2560 

 
1.ความโปรง่ใส (Tranparency ) หมายถึง การปฏิบัติราชการตาภารกิจของหน่วยงานที่มีความโปร่งใส การมี

ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมบาล (GooD Governance) ด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

   1.1 การให้และการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานต้องชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วนรวมถึงให้ประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 

   1.2 การด าเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง ต้องด าเนินการส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนตามที่
กฎหมายก าหนด 

   1.3 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเจข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของหน่ว ยงาน 
ต้ังแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการ และร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

   1.4 การด าเนินการ การจัดการเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อันไม่โปร่งใสหรือทุจริต
ต่อหน้าที่  

2. ความพร ้อมร ับผิด (Accountability ) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของจ้าหน้าที่ มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยค านึงความส าเร็จของงาน ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม โดยค านึงถึงความ
ถูกต้องตามกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือจากผู้รับบริจาคหรือผู้ มี ส่วนได้
ส่วนเสียที่แสดงถึงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ดังนี้ 

  2.1 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มใจ
และเต็มประสิทธิภาพ 

  2.2 เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานมนทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่าง
ครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง 

  2.3 การก าหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารหน่วยงานที่จะต้องมีเจตจ านงในการบริหารงานอย่าง
ซ่ือสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดชอบเม่ือเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะ
เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมภิบาล 

3. ดัชน ีความปลอดภยัจาการทจุรติในการปฏบิัตงิาน (Corrupion –  Free Index ) หมายถึง พฤติกรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการด าเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่างการส่งมอบ
บริการหรือขั้นตอนการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเม่ือได้รับการเสนอเง่ือนไขพิเศษหรือจูงใจ เพ่ือให้ได้มา ซ่ึงผลประโยชน์
ส่วนตน กลุ่มหรือพวกพ้อง หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติกรรมเหล้านี้มาก และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการด้วยความเป็นธรรมแล้ว ก็ส่งผลให้หน่วยงานมีความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้  
    3.1 สอดส่องและป้องกันกาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน มิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อ
หน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือแสกกับการปฏิบัติงานของตนเอง 
หรือการปฏิบัติ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ การใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็นธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง 
พวกพ้อง และ/หรือผู้อ่ืนใด 
     3.2 สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บงริหาร มิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย 
ซ่ึงมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เก้ือหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ เป็น
หน่วยธุรกิจเอกชน เพ่ือเอ้ือผลประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหน่วยงานแลกเปลี่ยนการก าหนดนโยบาย
หรือการอนุมัติใดๆ ของผู้บริหารของหน่วยงาน 
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 4. วัฒนธรรมคณุธรรมในองคก์ร (Integrity Culture Index ) หมายถึง หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติราชการ
ตามภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างมีคุณภาพ ดังนี้ 
     4.1 การปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแนวทางซ่ึงกันและกันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือให้มีพฤติกรรม
และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมที่ดีของหน่วยงาน เป็นการกล่อม
เกลาทางสังคม (Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริต จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการ
ลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะท าให้เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระท าการทุจริต 
     4.2 การปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมให้ได้ ซ่ึงถือเป็นการทุจริตต้ังแต่รากฐานของพฤติกรรมการทุจริต 
     4.3 ก าหนดและจัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน 
     4.4 การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะท าให้เจ้าหน้าที่ ใน
หน่วยงานเห็นความส าคัญ และเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้าน
การทุจริตได้ 
 5. คุณธรรมการท างานในหนว่ยงาน (Work Intergity Index) หมายถึง ระบบการบริหารงานของหน่วยงานที่
มีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุงเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม ดัชนีนี้  เป็นการวัด
ระบบการบริหารงานงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องของการบริหารงานบุคคล (Personnel Management) ยึดหลักการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหา การพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงบประมาณ ( Budget 
Excution) ยึดหลักความคุ้มค่า หมายถึง หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและ
ตรงตามวัตถุ ประสงค์กา รใช้จ่ายงบประมาณ และความเป็ นธรรมในการมอบหมา ยงาน ( Fairness in Work 
Assgnment) ยึดหลักการค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานกานปฏิบัติงาน ดังนี้ 
    5.1 การให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงาน โดยให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
    5.2 การปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดอยู่ เสมอ และจะต้องเป็นการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 
    5.3 การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงานต้ังแต่การบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การ
บรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ เป็นต้น กระบวนการสร้างแรงจูงใจความก้าวหน้าในสายงาน และ
การพัฒนาสมรรถภาพเจ้าหน้าที่ 
    5.4 การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใส และ
จะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด 
     5.5 การมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่จะต้องค านึงถึงขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายของผู้มอบงาน มีความเป็นธรรมแกผู้มอบหมายงานทุกคนอย่างเท่าเทียม มีการสื่อสารและเอาใจใส่ 
ติดตามในการมอบหมายงานที่ได้รับมอยหมายไป ตลอดจนรับผิดชอบผลงานของงานที่ได้รับมอบหมายไปด้วย  
     5.6 การให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  
 6.ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  
  6.1 หน่วยงานต้องจัดท าข้อมูล วิธีการ การสื่อสาร เพ่ือถ่ายทอดเก่ียวกับนโยบายทั้ง ๕ ด้านให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพ่ือให้เกิดความตระหนักและให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส  
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 ประกาศ ณ วันที่  ๑  กันยายน  2560 

                                               
 (นายกรานต์  เขตจันทึก) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 



                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอ เทพสถิต  จังหวัด ชัยภูมิ 
ที่            -     วันที่  ๒ พฤษภาคม  2560  
เรื่อง   การแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่    
 
เรียน   ผู้อ านวยการกองทุกกอง    
                              

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  ขอส่งส าเนาประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม  
พ.ศ. 2560  เรื่อง การแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  มาเพ่ือแจ้งให้
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานในสังกัดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับทราบถึงเจตจ านงที่
จะมุ่งม่ันปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
          จึงเรียนมาเพ่ือทราบ       
       

                                                          
      (นายกรานต์  เขตจันทึก) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


