
 
  

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ 
เรื่อง การแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสการบริหารราชการ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ อ าเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
.............................................. 

ด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ได้มีมติเห็นชอบใน 
หลักการให้น าระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประกอบกับ
มติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความ
ซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมมั่นในระบบราชการ  

  เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้น การปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคุณธรรม โปร่งใสตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงก าหนดนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใส เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีมาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติ 
และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบได้ยึดถือ และปฏิบัติ
ควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความ
โปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต พร้อมก าหนดแนวทางให้ทุกส่วน 
ได้ถือปฏิบัติและด าเนินการ ดังนี้ 

  1.การบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 
  2.ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
  3.ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และ
เปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้ามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
  4.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ 
  5.กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 
  
 
 
 



 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ ณ วันที่  1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 
 

   

            

                                                                (นายแดง    ก าพุธ) 
                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดการก าหนดนโยบาย มาตรการ และแผนงานเพื่อให้บุคลากรด าเนินการ 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ 

เรื่อง การแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ 

ลงวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2563 

1. ด้านความโปร่งใส 
 1.1 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจหลักในแต่ละ
ขั้นตอนของหน่วยงานตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดท าแผนงาน/โครงการ ร่วมด าเนินการ 
และร่วมติดตามตรวจสอบด าเนินงานของหน่วยงาน 
 1.2 การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องด าเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุก
ขั้นตอนตามระเบียบข้อกฎหมายก าหนด 
 1.3 การด าเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานต้องชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน 
รวมถึงการให้ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วง
สามสิบให้โดยสะดวกและรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์และสื่ออ่ืนๆ 
 1.4 การด าเนินงาน การจัดการกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อันไม่
โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่ 

2. ด้านความพร้อมรับผิด 
 2.1 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ 
 2.2 เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วน
และเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
 2.3 การก าหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ ที่จะต้องมี
เจตจ านงในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
แก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 

3. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 3.1 สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ มิให้
มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเพ่ือแลกกับการปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ของตนเองไม่เป็นธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตน หรือผู้อื่นผู้ใด 
 3.2 สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมีให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิง
นโยบายซึ่งมคีุณลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพ่ือเอ้ือประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ 

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมภายในองค์กร 
 4.1 การปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ 
เพ่ือให้มีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมที่ดี
ของหน่วยงาน  เป็นการกล่อมเกลาทางสังคม ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตจนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต 
และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม อันจะท าให้เกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระท าการทุจริต 



 4.2 การปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ ซึ่งถือเป็นการป้องกันการทุจริตตั้งแต่รากฐานของพฤติกรรมการทุจริต 
 4.3 ก าหนดและจัดการท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบล
ม่วงสามสิบ 
 4.4 การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่
ในองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ เห็นความส าคัญและเกิดความตระหนักถึงผลการทุจริต จนก่อให้เกิด
เป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริต 

5. ด้านคุณธรรมการท างานภายในหน่วยงาน 
 5.1 การให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงาน โดยให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ชัดเจน 
 5.2 การปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ และจะต้องเป็น
การปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 
 5.3 การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ ทั้งในด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล เข่น การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความขอบ เป็นต้น กระบวนการ
สร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้าในสายงาน และในด้านการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ 
 5.4 การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส่
และจะต้องพิจารณาใช้จ่ายสิ่งจ าเป็นต่อการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด 
 5.5 การมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ ใต้บังคับบัญชา ที่จะต้องค านึงขอบเขต
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเท่าเทียม มี
การสื่อสารและเอาใจใส่ ติดตามในการมอบหมายงานที่ได้มอบหมายไป ตลอดจนรับผิตชอบในผลของงานที่
ได้รับมอบหมายด้วย 
 5.6 การให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ในองค์การ
บริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ 

6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
 6.1 ถ่ายทอดประกาศนโยบาย มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 6.2 น าประกาศนโยบาย มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  เผยแพร่ในเว็บไซต์ 
www.muangsamsib.go.th  และช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ 
 6.3 ทุกส่วนราชการ ต้องจัดท าข้อมูล วิธีการสื่อสาร เพ่ือถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบาย ให้เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานรับทราบ เพื่อให้เกิดความตระหนักและให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
 
 

            

                                                                (นายแดง    ก าพุธ) 
                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ 
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