
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง 
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจ าปีงบประมาณ 2559 

--------------------------------- 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจน
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกในการป้องกันการและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุก
รูปแบบ เพ่ือที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล เป็นเครื่องมือก ากับ
ความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 

   อาศัยความตามมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 
๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลหัว
ทุ่ง อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  พ.ศ. ๒๕๕8 ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง พ.ศ.๒๕๕8  และ
ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง พ.ศ. ๒๕๕8 

           ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง จึงประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป ดังนี้ 
   ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้บังคับใช้กับนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง (รวมเรียกว่า “บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวทุ่ง”)  
  ข้อ ๒ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริต
คอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

  ข้อ ๓ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการ
กระท าที่ เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ ง โดยต้องแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อ
สงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตาม
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของบุคลากรแต่ละประเภทตามที่ก าหนดไว้ 
   ข้อ ๔ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง จะตระหนักถึงความส าคัญในการ
เผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล
หัวทุ่ง หรืออาจเกิดผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติมิให้เกิดการทุจริต
คอร์รัปชั่น 
         



   ข้อ ๕ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง จะมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรม
องค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระท าที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการ
กระท ากับบุคคลใดก็ตาม หรือการท าธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 

 
 

 

 
          (นายไพโรจน์    ภูศรี)     
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ากล่าวแสดงเจตจ านงของผู้บริหาร 

ข้าพเจ้า นายไพโรจน ์  ภูศรี 
ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง  

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านง ต่อสาธารณชนและเพ่ือนข้าราชการทุกคนว่า ข้าพเจ้า 
จะปฏิบัติหน้าท่ี และบริหารงานของหน่วยงาน  ภายใต้ภารกิจเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี ตลอดจนการอ านวยความสะดวกการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหน่วยงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยความส านึก และตระหนักและพร้อมรับผิดชอบใน
การบริหารงาน โดยทุกขั้นตอนต้องมีความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด จะตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าท่ี โดยเต็มก าลังความสามารถ จะใช้อ านาจหน้าท่ีด้วยปัญญารู้คิดพิจารณาว่า การ
กระท าใดเป็นความเจริญ การกระท าใดเป็นความเสื่อม การกระท าใดที่ต้องท า และการกระท าใดท่ี
ต้องละเว้น และก าจัด จะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ 

 
 
 
 
 
 
 

นายไพโรจน์   ภูศรี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง  

ประกาศ ณ วันที่  13  กุมภาพันธ์  2560 

 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง 

 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5  มกราคม 2559  เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้า
ร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559-2560 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ และปัจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งเป็นการ
ยกระดับให้การประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการด าเนินการ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีและเพ่ือเป็นการขับเคลื่อน การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) อบต.หัวทุ่ง จึงขอประกาศนโยบาย/มาตรการ
เพ่ือสร้างคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง ดังนี้  
 ค านิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 
 ทุจริต   หมายถึง การแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
 คอร์รัปชั่น หมายถึง การให้สัญญาว่าจะให้ การรับ เรียกทรัพย์สิน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร 
ข้อมูล เงินหรือประโยชน์อื่น ซึ่งไม่ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือให้บุคคลยกเว้นการกระท าอันเป็นการให้ได้มาหรือ
รักษาไว้ซึ่งประโยชน์ต่อตนเองหรือผลประโยชน์ใด ๆ อันมิชอบให้กับตนเอง พวกพ้อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
รวมถึงการกระท าที่ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ของหน่วยงาน และกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย 
ต่อประชาชน กลุ่มบุคคล หรือบุคลากร บริษัทห้างร้านหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และองค์กรอ่ืนใดที่ติดต่อ
เกี่ยวข้องกับ อบต. เพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นกรณี
ที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ให้กระท าได้  
 หลักท่ัวไปของนโยบายในการต่อต้านคอร์รับชัน 
 ห้ามผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรทุกประเภทของ อบต.หัวทุ่ง ด าเนินการหรือยอมรับ
การทุจริตคอร์รับชันในทุกรูปแบบ และห้ามกระท าการอ่ืนใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รับชันทุก
รูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมและยึดหลักจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ ของข้าราชการและการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รับชันอย่างเคร่งครัดตลอดจน
ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานและข้อก าหนดในการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดทางกฎหมาย 
 แนวทางปฏิบัติ  
 บุคลากรทุกระดับของ อบต.หัวทุ่ง ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับสินบนจรรยาบรรณ
ข้าราชการ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ อ่ืน ๆ ของทางราชการ โดยต้องไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รับชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงและทางอ้อม 

2. ไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รับชัน การให้หรือรับสินบนแก่ผู้
มีส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับ อบต.หัวทุ่ง ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงและโดยอ้อม
เพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน 

3. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบการกระท าท่ีเข้าข่ายการทุจริตคอร์รับชัน โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้อง
แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ  



4. ในการด าเนินการใด ๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รับชัน บุคลากรทุกระดับ
จะต้องปฏิบัติโดยระมัดระวัง โดยเฉพาะเรื่อง ต่อไปนี้ 

- การให้หรือรับของขวัญ ของก านัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้
เป็นไปตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ของข้าราชการก าหนด  รวมถึงนโยบายการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตออย่างเคร่งครัด  

- การให้เงินบริจาค เพ่ือการทุจริตแก่องค์กรใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อสังคม 
ต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบที่ก าหนดไว้และถูกต้องตาม
กฎหมายตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพ่ือให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกน าไปใช้
เพ่ือเป็นข้ออ้างในการติดสินบน 

- การจัดซื้อจัดจ้าง กับบริษัทห้างร้าน หรือเอกชน และความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการ
ติดต่องานกับผู้มีส่วนได้เสียหรือบริษัทเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะต้อง
เป็นไปด้วนความโปร่งใส ซื่อสัตย์และต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 

1. ด้านความโปร่งใส (Transparency Index) 
1.1 การบริหารงานงบประมาณจะใช้จ่ายเงินงบประมาณตามวัตถุประสงค์ตามระเบียบแบบแผน 
1.2  การจัดซื้อจัดจ้างต้องด าเนินการโดยโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ไม่เรียกรับ

ผลประโยชน์ซับซ้อน 
1.3  การด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้แต่ละส่วนที่รับผิดชอบ

ปิดประกาศและเผยแพร่ข้อมูลโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2560 และใน
ปีงบประมาณต่อๆ ไป เช่น การปิดประกาศ ณ หน่วยงานตลอดจนเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น 
เว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล 

1.4 การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีสถานที่หรือพ้ืนที่ด าเนินการ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
- ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบ 
- อ านวยความสะดวกในการขอเข้าตรวจสอบโครงการของประชาชน ทั้งก่อนด าเนิน

โครงการระหว่างด าเนินโครงการและหลังจากด าเนินโครงการ 
- ประเมินผลความพึงพอใจและผลกระทบเชิงลบ เชิงบวก หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

1.5 การร้องเรียน/พฤติกรรมควรร้องเรียน 
- เมื่อพบเห็นการกระท าการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับส านักงานฯ เช่น พบเห็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กับส านักงานฯ ติดสินบน/รับสินบน ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทห้าง
ร้าน ประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หรือพบเห็นการกระท าที่ผิดขั้นตอนตาม
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ที่อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รับชัน หรือพบ
เห็นการกระท าผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี ตลอดจนผิด
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถร้องเรียน
ผ่าน ประชาสัมพันธ์ อบต. ทางโทรสาร 0 4321 0716 โทร 08 9569 9100  

2. ด้านความพร้อมรับผิด (Accountabilty Index) 
- จะเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้พร้อมในการปฏิบัติงาน จะตัดโอกาสจุดอ่อน

ไม่ให้มีความเสี่ยง และหากเกิดความเสียหายจากการบริหารงานพร้อมรับผิดชอบจากผล
ของการบริหารงาน นั้น 

3. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-free Index) 
- การบริหารงานเป็นไปตามกระบวนการมาตรฐาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เห็นแก่พวกพ้อง ไม่

เรียกรับสินบน ไม่ใช้ต าแหน่งหาประโยชน์หรือเอ้ือประโยชน์ 
- ยึดหลักการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
- การเบิกจ่ายการใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกชนิดตรวจมีการตรวจสอบก่อนเบิกจ่ายหากมี

การทักท้วงต้องแก้ไขปัญหานั้นทันที 
- เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ไม่ทนต่อการทุจริต ละอายและเกรงกลัวที่จะท าทุจริต 
- เสริมสร้างระบบคิดแยกแยะผลประโยชนส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เช่น การไม่ใช้

ทรัพยากรส่วนกลางเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 

- เสริมสร้างคุณธรรม มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน ไม่สร้างความแตกแยกสามัคคี 
- พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ท างานให้น่าอยู่ท างาน 



 
 
 
 
 
ที่  ขก 89701/ 083                                   องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง 
              อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  ๔๐120 
                  

                            ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕60 
 

เรื่อง    การประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต 
 

เรียน   นายอ าเภอพล                   
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. ส าเนาประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชัน   จ านวน   ๑  ชุด 
  

  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้แจ้งการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี งบประมาณ 2560  และ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ให้แก่
จังหวัดและส่วนราชการต่าง ๆ นั้น 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปี 
2560 ก าหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงานแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน อบต.หัวทุ่ง ได้ก าหนดให้เป็น
นโยบายส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และได้ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วย
ความสุจริต รวมทั้งจะน าองค์กรด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตตาม
ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ลงวันที่ 12 มกราคม 
2560  เพ่ือให้บุคลากรใน อบต.หัวทุ่ง ได้ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  
   
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                         ขอแสดงความนับถือ   
    

 
 
               ( นายไพโรจน์   ภูศร ี)  
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง 
 
ส านักงานปลัดฯ  
โทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๔๓21 0716 
โทร. 08 9569 9100 
 

“ยดึม ัน่ธรรมาภบิาล   บริการเพือ่ประชาชน” 


