
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ 

เรื่อง  การแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหาร 
****************************** 

  ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทยใสสะอาด  
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง เกิดวัฒนธรรม
ทางการเมือง มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกัน     
การทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายของรัฐบาล  ข้อที่ 10 การส่งเสริม       
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  และการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ ซึ่งก าหนดให้มีการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม  จริยธรรม  และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็น
ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต  ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในทุกระดับ  เพ่ือตอบสนองความต้องการพร้อม
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  เพื่อสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ 

  ในการนี้ ข้าพเจ้า นายสันติ  ศรีเมือง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ จึงขอประกาศ
เจตจ านงว่า จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารราชการ  ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม  ความโปร่งใส และ
พร้อมให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจ านงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนนอกหน่วยงาน  เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน  ดังนั้น 
เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ของประกาศฉบับนี้  จึงได้ก าหนดนโยบาย มาตรการและแผนงาน เพ่ือให้บุคลากรใน
หน่วยงานได้ด าเนินการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

 ประกาศ ณ  วันที่    2   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 
 

 
 
             
                                  (นายสันติ  ศรีเมือง) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการก าหนดนโยบาย มาตรการและแผนงาน 
เร่ืองการแสดงเจตจ านงสจุริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหาราชการ 

ลงวันที่  2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 
************************************ 

1. ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่มีความ
โปร่งใส่ การมีกระบวนการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance ) ด้วยความ
เป็นธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

1.1 การให้และการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานต้องชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน
รวมถึงให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 

1.2 การด าเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องด าเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส
ในทุกขั้นตอนตามทีก่ าหมายก าหนด 

1.3 การเปิดโอกาสให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการ และร่วมติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน 

1.4  การด าเนินการ การจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อันไม่
โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่ 

2 ความพร้อมรับผิด (Accountability)  หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจ้าหน้าที่มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน  โดยค านึงถึงความส าเร็จของงาน ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม โดยค านึงถึง
ความถูกต้องตามกฎหมาย  จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือจากผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้เสียที่แสดงถึงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ดังนี้ 

2.1 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ 

2.2 เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
ต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง 

2.3 การก าหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารหน่วยงานที่จะต้องมีเจตจ านงในการ
บริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการ
ขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 

3 ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index ) หมายถึง 
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการด าเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานใน
ระหว่างการส่งมอบบริการหรือขั้นตอนการให้บริการ  ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน  กลุ่มหรือพวกพ้อง หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติกรรมเหล่านี้มาก  
และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการด้วยความเป็นธรรม
แล้ว    ก็จะส่งผลให้หน่วยงานมีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

3.1 สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน มิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่าย
การทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือแลกกับการ
ปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ การใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็นธรรม 
เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตนหรือผู้อื่น 
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3.2 สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร มิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตใน

เชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน  เพ่ือเอ้ือผลประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน
และเปลี่ยนการก าหนดนโยบายหรือการอนุมัติใด ๆ ของผู้บริหารของหน่วยงาน 

4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  ( Integrity Culture Index ) หมายถึงหน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพและมีระบบ
การต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 

4.1 การปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแนวทางซึ่งกันและกันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เพ่ือให้มีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน  จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมที่ดีของ
หน่วยงาน  เป็นการกล่อมเกลาทางสังคม ( Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริต  จนกระทั่งไม่ทน
ต่อการทุจริต  และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะท าให้เกิดความละอายหรือความ
กลัวที่จะกระท าการทุจริต 

4.2  การปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมให้ได้  ซึ่งถือเป็นการป้องกันการทุจริตตั้งแต่รากฐานของพฤติกรรมการทุจริต 

4.3   ก าหนดและจัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน 
4.4 การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความส าคัญ  และเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต  จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
ในการร่วมต่อต้านการทุจริตได ้

5 คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) หมายถึงระบบการบริหารงานของ
หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วน
ร่วม  ดัชนีนี้ เป็นการวัดระบบการบริหารงานภายในหน่วยงาน  ในเรื่องการบริหารงานบุคคล  ( Personnel 
Management ) ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ได้แก่ การสรรหา การพัฒนาและการรักษาทรัพยากร
มนุษย์ การบริหารงบประมาณ ( Budget  Execution) ยึดหลักความคุ้มค่า หมายถึง หน่วยงานมีการใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณและความเป็น
ธรรมในการมอบหมายงาน ยึดหลักการค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

5.1 การให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงาน  โดยให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
5.2 การปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ  และจะต้อง

เป็นการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 
5.3 การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน  ตั้งแต่การบริหารทรัพยากร

บุคคล ได้แก่ การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ เป็นต้น  กระบวนการสร้างแรงจูงใจ
ความก้าวหน้าในสายงาน และการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่  

5.4 การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่าง
โปร่งใส และจะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่ามาก
ที่สุด 
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5.5 การมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะต้องค านึง
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้มอบหมาย มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคน อย่างเท่า
เทียม มีการสื่อสารและเอาใจใส่ ติดตามในการมอบหมายงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนรับผิดชอบผลงานที่
ได้รับมอบหมายไปด้วย 

5.6 การให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติ งานของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

6. การสื่อสารภายในหน่วยงาน (Communication)  ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารโดยน าเทคโนโลยี
ทันสมัยมาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้โดยเปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้อง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
เบาะแสทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์   Facebook และ line องค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ 
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