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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางมะพร้าว 
เรื่อง  ประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบางมะพร้าว 

อ าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 
……………………………………………………… 

  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายของ
รัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็น
ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิ เพื่อป้องกันและปราบปราม
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับชั้นและตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น 

  ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในการประชุมเม่ือวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และเห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐ แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) สูการปฏิบัติ โดยก าหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ต้ังแต่ปงีบประมาณ 2560 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการสอดคลองกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป
และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย 

 ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนต าบลบางมะพร้าว จึงประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือ
ก าหนดเป็นนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีมาตรฐานและยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบางมะพร้าว ดังนี้ 

 1. ด้านความโปร่งใส 
ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยยึดระบบการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล บริหารด้วยความเป็นธรรมและมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ 

แนวทางปฏิบัติ 
1.1 ต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงการให้

ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
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1.2 การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้างจะต้องด าเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด 
1.4 ต้องก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ ส่งมอบ 

ติดตาม ด าเนินการ และรายงานผลเกี่ยวกับการตอบสนองข้อร้องเรียนภายในก าหนด รวมทั้งประชาสัมพันธ์
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนรับทราบ  

1.5 เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานใน
ขั้นตอนต่าง ๆ ของหน่วยงาน ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการ 
และร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน 

2. ด้านความพร้อมรับผิด 
ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานต้องปฏิบัติตามภารกิจ ความรับผิดชอบ ตามบทบาท

หน้าที่ของตน โดยค านึงถึงความส าเร็จของงานที่มีต่อประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วยได้ส่วยเสียเป็นส าคัญ 
แนวทางปฏิบัติ 
2.1 ต้องปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 

อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
2.2 ต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็ม

ประสิทธิภาพ 

3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไป

ตามมาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ วิธีการปฏิบัติงาน และคู่มือการปฏิบัติงานตามท่ีก าหนด ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อ
ได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

แนวทางปฏิบัติ 
3.1 ต้องไม่มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือ

ผลประโยชน์ใด ๆ จากประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงานของตนเอง 
หรือการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็นธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชน์
แก่ตนเอง พวกพ้องของตนหรือผู้อื่นผู้ใด 

3.2 ต้องไม่มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิด
จากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างกับประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน 
เพ่ือเอ้ือผลประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน แลกเปลี่ยนกับการก าหนดนโยบายหรือ
การอนุมัติใด ๆ ของผู้บริหารและหัวหน้าของหน่วยงาน 

4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
มีการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม 

และส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางปฏิบัติ 
4.1 หัวหน้าหน่วยงานต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานที่มีการปลูกฝัง สั่งสอน 

หรือถ่ายทอดเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม ข้อบังคับ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานให้แก่บุคลากรใน
หน่วยงาน 
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4.2 หัวหน้าหน่วยงานต้องปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแย ะ

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต 
4.3 ก าหนดให้มีแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงาน และถ่ายทอดให้

ส่วนราชการร่วมด าเนินกิจกรรม/โครงการ พร้อมรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
4.4 หน่วยงานตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน

ประจ าปีด้วยความเคร่งครัด และรายงานให้ผู้บริหารทราบโดยตรง 

  5. คุณธรรมในการท างานในหน่วยงาน 
  มีระบบการบริหารการจัดการที่ดี ยึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้น
ผลประโยชน์ส่วนรวมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล (Personnel Management) ยึดหลักการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การสรรหา การพัฒนา การรักษา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งมีความ
เป็นธรรมในการมอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) ยึดหลักความสามารถ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน มีการบริหารงบประมาณ (Budget Execution) ยึดหลักความคุ้มค่า ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณ 
  แนวทางปฏิบัติ 
  5.1 ต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงาน โดยการก าหนดให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน และวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
  5.2 มีการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน และวิธีการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ 
และจะต้องเป็นการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 
  5.3 จัดท าแนวทางหรือวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น 
การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความชัดเจน 
  5.4 ต้องบริหารงบประมาณ และใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างโปร่งใส และพิจารณาใช้
จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด 
  5.5 หัวหน้าหน่วยงานและผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมาย
งานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยค านึงถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็น
ธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีการสื่อสารและเอาใจใส่ ติดตามการมอบหมายงานที่ได้
มอบหมายไป ตลอดจนรับผิดชอบในผลของงานที่ได้มอบหมายไปด้วย 
  5.6 หัวหน้าหน่วยงานให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เ อ้ืออ านวยและส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรในหน่วยงาน 

ทั้งนี้  ให้ผู้บริหารและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบางมะพร้าวถือปฏิ บัติตาม
เจตจ านงดังกล่าวนี้ โดยครบถ้วน การไม่ปฏิบัติตามให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน น าไปประกอบการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนหรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาหรือรายงานให้ผู้บริหารทราบ เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่    11    เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564 
 

................................................ 
(นายสันต์  ฉิมหาด) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางมะพร้าว 


