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    ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ภายใตวิสัยทัศนประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ัง
ชาติตานทุจริต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง เกิดวัฒนธรรมทาง
การเมือง มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรมกลไกปองกันการทุจริต
และระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายของรัฐบาล ขอท่ี ๑๐ การสงเสริมการบริหาร
ราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซ่ึงได
กําหนดใหมีการปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเปนขาราชการและ
ความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีภาครัฐในทุกระดับ เพ่ือตอบสนองความตองการ พรอมอํานวยความสะดวกแก
ประชาชน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในระบบราชการ 
 

   ในการนี้ ขาพเจา รอยตํารวจตรีวัฒนชัย ประไกรวัน นายกองคการบริหารสวนตําบลโจดหนองแก 
จึงขอประกาศเจตจํานงวา จะเปนแบบอยางอยางท่ีดีในการบริหารราชการ ดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม 
ความโปรงใส และพรอมใหความรวมมือในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจํานง ท้ังตอเจาหนาท่ีใน
หนวยงานและสาธารณชนภายนอกหนวยงาน เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสในการบริหาร
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลโจดหนองแก อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชน 
ดังนั้น เพ่ือใหบรรลุเจตนารมณของประกาศฉบับนี้ จึงไดกําหนดนโยบายมาตรการและแผนงานเพ่ือใหบุคลากรใน
หนวยงานไดดําเนินการ ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้   
      

     จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  

 
ประกาศ ณ วันท่ี ๗ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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(วัฒนชัย ประไกรวัน) 
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รายละเอียดการกําหนดนโยบาย มาตรการและแผนงานเพ่ือใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการ 
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลโจดหนองแก  

เรื่อง การแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารราชการ 
ลงวันท่ี ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐  
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 ๑. ความโปรงใส ( Transparency) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหนวยงานท่ีมีความ
โปรงใส การมีระบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี หรือหลักธรรมาภิบาล ( Good Governance) ดวยความเปน
ธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี ดังนี้  
   ๑.๑ การใหและการเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานตองชัดเจน ถูกตอง และครบถวนรวมถึง
ใหประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานไดโดยสะดวกและรวดเร็ว 
   ๑.๒ การดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ตองดําเนินการและสงเสริมใหเกิดความโปรงใสใน
ทุกข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนด 
   ๑.๓ การเปดโอกาสใหมีผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานในข้ันตอนตาง ๆ 
ของหนวยงาน ตั้งแตการแสดงความคิดเห็น รวมวางแผนและจัดทําแผนงาน รวมดําเนินการ และรวมติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน 
   ๑.๔ การดําเนินการ การจัดการเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีอันไม
โปรงใสหรือทุจริตตอหนาท่ี 
  ๒. ความพรอมรับผิด ( Accountability) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจาหนาท่ีมีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ีของตน โดยคํานึงถึงความสําเร็จของงาน ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม โดยคํานึงถึง
ความถูกตองตามกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพ เปนท่ียอมรับและเชื่อถือจากผูรับบริการหรือ
ผูมีสวนไดเสียท่ีแสดงถึงความพยายามในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ ดังนี้ 
   ๒.๑ ผูบริหารและเจาหนาท่ีของหนวยงานตองมีพฤติกรรมและทัศนคติท่ีแสดงถึงการปฏิบัติงาน
ตามหนาท่ีอยางเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ  
   ๒.๒ เจาหนาท่ีตองปฏิบัติงานในทุกข้ันตอนใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับตาง ๆ 
อยางครบถวนและเครงครัด กลาหาญท่ีจะรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของตนเอง 
   ๒.๓ การกําหนดทิศทางและนโยบายของผูบริหารหนวยงานท่ีจะตองมีเจตจํานงในการบริหารงาน
อยางซ่ือสัตยสุจริต และพรอมรับผิดเม่ือเกิดความผิดพลาด เพ่ือสรางความเชื่อม่ันแกสังคมวาการขับเคลื่อน
หนวยงานจะเปนไปอยางมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
  ๓. ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ( Corruption – Free Index) หมายถึง 
พฤติกรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีการดําเนินการโดยเปนธรรมและโปรงใส เปนไปตามกระบวนการมาตรฐานใน
ระหวางการสงมอบบริการหรือข้ันตอนการใหบริการ ไมเลือกปฏิบัติเม่ือไดรับการเสนอเง่ือนไขพิเศษหรือจูงใจ 
เพ่ือใหไดมาซ่ึงผลประโยชนสวนตน กลุมหรือพวกพอง หากเจาหนาท่ีของหนวยงานมีพฤติกรรมเหลานี้มาก และ
เจาหนาท่ีของหนวยงานปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือข้ันตอนการใหบริการดวยความเปนธรรมแลว ก็
จะสงผลใหหนวยงานมีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้  



-๒- 
   ๓.๑ สอดสองและปองกันการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในหนวยงาน มิใหมีพฤติกรรมท่ีเขาขาย
การทุจริตตอหนาท่ี เชน การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชนใด ๆ จากผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือแลกกับการ
ปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ ละเวนการปฏิบัติหนาท่ี การใชตําแหนงหนาท่ีของตนเองอยางไมเปนธรรม 
เพ่ือเอ้ือประโยชนตอตนเอง พวกพองของตนและ / หรือผูอ่ืนผูใด 
   ๓.๒ สอดสองและปองกันการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหาร มิใหมีพฤติกรรมท่ีเขาขายการทุจริตใน
เชิงนโยบาย ซ่ึงมีลักษณะเปนการทุจริตท่ีเกิดจากความสัมพันธเก้ือหนุนกันระหวางผูบริหารของหนวยงานกับผูมี
สวนไดสวนเสียท่ีเปนหนวยธุรกิจเอกชน เพ่ือเอ้ือผลประโยชนเปนสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหนวยงาน
แลกเปลี่ยนการกําหนดนโยบายหรือการอนุมัติใด ๆ ของผูบริหารของหนวยงาน 
 ๔. วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ( Integrity Culture Index) หมายถึง หนวยงานภาครัฐมีการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจของหนวยงานท่ียึดหลักคุณธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการตอตาน
การทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้  
   ๔.๑ การปลูกฝง สั่งสอน หรือถายทอดแนวทางซ่ึงกันและกันของเจาหนาท่ีในหนวยงานเพ่ือใหมี
พฤติกรรมและทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน จนกลายเปนแนวทางปฏิบัติประจําหรือวัฒนธรรมท่ีดีของหนวยงาน 
เปนการกลอมเกลาทางสังคม ( Socialization) ใหไมยอมรับพฤติกรรมการทุจริต จนกระท่ังไมทนตอการทุจริต 
และกอใหเกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะทําใหเกิดความละอายหรือความกลัวท่ีจะกระทําการ
ทุจริต 
    ๔.๒ การปลูกฝงและสรางใหเกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวมใหได ซ่ึงถือเปนการปองกันการทุจริตตั้งแตรากฐานของพฤติกรรมการทุจริต  
   ๔.๓ กําหนดและจัดทําแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน  
   ๔.๔ การมีกระบวนการตรวจสอบถวงดุลภายในท่ีเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทําให
เจาหนาท่ีในหนวยงานเห็นความสําคัญ และเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนกอใหเกิดเปนวัฒนธรรมใน
การรวมตอตานการทุจริตได  
  ๕. คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน ( Work Integrity Index) หมายถึง ระบบการบริหารงานของ
หนวยงานท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดียึดระบบคุณธรรมความโปรงใสในการปฏิบัติงาน มุงเนนผลประโยชนสวนรวม 
ดัชนีนี้ เปนการวัดระบบการบริหารงานภายในหนวยงาน ในเรื่องของการบริหารงานบุคคล ( Personnel 
Management) ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดแก การสรรหา การพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษย 
การบริหารงบประมาณ ( Budget Execution) ยึดหลักความคุมคา หมายถึง หนวยงานมีการใชจายงบประมาณ
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการและตรงตามวัตถุประสงคการใชจายงบประมาณ และความเปนธรรมในการ
มอบหมายงาน ( Fairness in Work Assignment) ยึดหลักการคํานึงถึงความรูความสามรถ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้  
   ๕.๑ การใหความสําคัญกับการปฏิบัติงาน โดยใหมีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  
   ๕.๒ การปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอยางเครงครัดอยูเสมอ และจะตองเปน
การปฏิบัติงานอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน  
 



-๓- 
   ๕.๓ การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหนวยงาน ตั้งแตการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ไดแก การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย พิจารณาความดีความชอบ เปนตน กระบวนการสรางแรงจูงใจ ความกาวหนาใน
สายงาน และการพัฒนาสมรรถนะเจาหนาท่ี 
   ๕.๔ การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ การใชจายเงินงบประมาณจะตองเปนไปอยาง
โปรงใส และจะตองพิจารณาใชจายในสิ่งท่ีจําเปนตอการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานอยางคุมคามากท่ีสุด 
   ๕.๕ การมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชา ท่ีจะตองคํานึงถึง
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายของผูมอบหมายงาน มีความเปนธรรมแกผูรับมอบหมายงานทุกคนอยางเทา
เทียมกัน มีการสื่อสารและเอาใจใส ติดตามในการมอบหมายไป ตลอดจนรับผิดชอบผลของงานท่ีไดรับมอบหมาย
ไปดวย 
   ๕.๖ การใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยและสงเสริมการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
ในหนวยงาน  
  ๖. ดานการส่ือสารภายในหนวยงาน  เพ่ือถายทอดนโยบายท้ัง ๕ ดานดังกลาวขางตน ใหผูบริหารและ
พนักงานทราบและถือปฏิบัติ ซ่ึงมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๖.๑ สื่อสารประชาสัมพันธในการถายทอดนโยบายท้ัง ๕ ดาน หาและพนักงานเกิดความ
ตระหนักและใหความสําคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ โดยวิธีการ/ชองทางการสื่อสาร เชน หนังสือสั่งการ การปดประกาศ ประกาศทางเว็บไซต เปนตน  
   ๖.๒ ใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหมีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติตามนโยบาย ๕ ดานดังกลาวขางตน เชน หนังสือแสดงความคิดเห็น การแสดง
ความคิดเห็นในท่ีประชุมผูบริหาร / พนักงาน เปนตน  
 


