
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช 
เรื่อง   ประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช 

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

 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ. ๒๕๔๐  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกั นปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม 
จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขอ งรัฐทุกระดับ และตอบสนองความต้องการ
พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการนั้น 
 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และให้หน่วยงานภาครั ฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
“ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”   

 

ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็น รูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช       จึงแสดง
เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบ ล
สะแกราชต่อไป และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง 
เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจาก        ฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมี
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ ในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช จึงได้ประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
สะแกราช เพื่อก าหนดเป็นนโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช ให้มีมาตรฐานและยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช ดังนี้ 
 

๑. นโยบาย    นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตและตรวจสอบได้ 
แนวปฏิบัติ          ๑)  มีการก าหนดนโยบายด้านความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ชัดเจน และ 



       ประกาศให้ประชาชนทราบ และแจ้งเวียนทุกส่วนราชการทราบ 
       และถือปฏิบัติ 

   ๒)  มีการบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ให้บริการ 
        ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง  
                           เสมอภาพ โปรง่ใส และเป็นธรรม 
   ๓)  มีการปลูกฝังค่านิยม และทัศนคติให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ 
        ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
        มาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 

๒. นโยบาย    การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
แนวปฏิบัติ         ๑)  มีช่องทางประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต 
                           ของทางราชการอย่างน้อย ๓ ช่องทาง 
   ๒)  มีคณะท างานการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์กร 
   ๓)  มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท ามาตรฐานความโปร่งใส 
   ๔)  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการท ามาตรฐานความโปร่งใส 
      ๕)  มีการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยความโปร่งใสทุกข้ันตอนทั้งภาคเอกชน  
                         ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน  

๓. นโยบาย   การตรวจสอบการท างานภายในองค์กร 
แนวปฏิบัติ        ๑)  มีการวางระบบควบคุมภายในองค์กร 
   ๒)  มีการวางระบบควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ 
   ๓)  มีการรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามระเบียบที่ก าหนด 

๔. นโยบาย   ระบบการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป 
แนวปฏิบัติ        ๑)  มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องราว 
        ร้องทุกข/์ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป 
   ๒)  มีการรายงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป 
   ๓)  มีคู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป 
   ๔)  มีช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข/์ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป 
                         มากกว่า ๒ ช่องทาง 

๕. นโยบาย  มีก าหนดมาตรฐานการให้บริการ และการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
               ของแต่ละส่วนราชการ                   

  แนวปฏิบัติ        ๑)  มีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการอย่างชัดเจน 
  ๒)  มีการลดกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการประชาชน 
  ๓)  มีการจัดท าคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ประชาชนทราบ 
 



 
 
 

                            จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

                              ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๗   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                  
                           (นายสมบูรณ์  ทูลบุญลินทร์) 
                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                       

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช 
เรื่อง   เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช 

อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
........................................................... 

 ตามเจตนารมณ์ข องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ,พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ .ศ. ๒๕๔๐ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ) และนโยบายของรัฐบาล ข้อ ที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม 
จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ      เพ่ือป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความ
ต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการนั้น  
 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 
โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการป ระจ าปี ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับ
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  

  

ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช    จึงแสดง
เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ใช้เป็นกรอบแนวทางในกา รด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนต าบล
สะแกราช ต่อไป  และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความ ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง 
เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ :ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่ การเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน    
ทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน     เพ่ือให้ประเทศไทยมี
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช จึงประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแก
ราช เพื่อก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  ให้เป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิ ยมส าหรับข้าราชการและบุคลากร
ขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่งที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วย
ความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว  จึงให้ส่วน
ราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช        ถือปฏิบัติและการด าเนินการ  ดังนี้ 

 

 



-๒- 
 

      ๑.  บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 
                ๒.  ปลูกฝังค่านิยมและทัศคติให้บุคลากรในสังกัด  มีความรู้ความเข้าใจ  ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
 ๓.  ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกข้ันตอนและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนิน
กิจกรรมทุกรูปแบบ 
 ๔.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทางการร้องเรียน
ร้องทุกข์ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราชก าหนด 
 ๕.  กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                             

                                                 (นายสมบูรณ์  ทูลบุญลินทร์) 
                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช 

 
 


