
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
เรื่อง   ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

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

 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 ,  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 
2540 , พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้
ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ
การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุก
ระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการนั้น
  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี   ซึ่งยุทธศาสตร์
ชาติฯ กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  

  

ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ จึงแสดง
เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือกำหนดให้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 
ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลต่อไป และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่าง
เข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใส
สะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การ
เป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดย
ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชน  เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ จึงได้ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตำบล เพ่ือกำหนดเป็นนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ ให้มีมาตรฐานและยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ดังนี้ 

1. นโยบาย   นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตและตรวจสอบได้ 
แนวปฏิบัติ          1)  มีการกำหนดนโยบายด้านความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ชัดเจน และประกาศให้ 
                            ประชาชนทราบและแจ้งเวียนทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ 
    2)  มีการบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ให้บริการตอบสนองความ 
         ต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาพ โปร่งใส และเป็น
ธรรม 
    3)  มีการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจยึดหลักคุณธรรม  
                          จริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการ 
                          ดำเนินชีวิต 



2.  นโยบาย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
แนวปฏิบัติ  1)  มีช่องทางประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริตของทาง 
                           ราชการอย่างน้อย 3  ช่องทาง 
   2)  มีคณะทำงานการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์กร 
   3)  มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส 
   4)  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทำมาตรฐานความโปร่งใส 
      5)  มีการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยความโปร่งใสทุกขั้นตอนทั้งภาคเอกชนภาคประชาสังคม  
                         และภาคประชาชน  

3. นโยบาย   การตรวจสอบการทำงานภายในองค์กร 
แนวปฏิบัติ        1)  มีการวางระบบควบคุมภายในองค์กร 
   2)  มีการวางระบบควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ 
   3)  มีการรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามระเบียบที่กำหนด 

4. นโยบาย   ระบบการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/คำร้องทั่วไป 
แนวปฏิบัติ        1)  มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/คำร้อง 
                         ทั่วไป 
   2)  มีการรายงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/คำร้องทั่วไป 
   3)  มคีู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/คำร้องทั่วไป 
   4)  มีช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/คำร้องทั่วไปมากกว่า 2 ช่องทาง 

5. นโยบาย  มีกำหนดมาตรฐานการให้บริการและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วน 
                     ราชการ 

                     แนวปฏิบัติ        1)  มีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการอย่างชัดเจน 
  2)  มีการลดกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการประชาชน 
  3)  มีการจัดทำคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ประชาชนทราบ 
 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

             ประกาศ  ณ  วันที่         เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560       
 

 

 

             (นายทิพย์ชยภล   เพทายวิราพันธ์) 
             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

 
 
 

 
 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
เรื่อง   เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

อำเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี 
........................................................... 

 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 
2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้
ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ
การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุก
ระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการนั้น  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ
ฯ กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  

ดังนั้นเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ จึงแสดง 
เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือกำหนดให้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 
ปี (พ.ศ.2561 – มะค่าต่อไป และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูป
แบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศ
ไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่ง
สู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ 
และประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 

      องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือจึงประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลคลองเรือ   เพ่ือกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ให้เป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับ
ข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบและข้อบังคับอ่ืนๆโดยมุ่งมั่งที่จะนำหน่วยงาน
ให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส  บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต  เพ่ือให้
บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว   จงึให้ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ถือปฏิบัติและการดำเนินการ  ดังนี้ 

1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาลโดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน  ด้วยการ 
บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 

2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศคติให้บุคลากรในสังกัด  มีความรู้ความเข้าใจ  ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม นำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต 
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 3.  ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกข้ันตอนและเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
 4.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  
 5.  กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 
 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่          พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 

 
 
 

    (นายทิพย์ชยภล   เพทายวิราพันธ์) 
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


