
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย 
เร่ือง  เจตนารมณก์ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

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

  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557  
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ     
ท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อท่ี 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน           
ท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักด์ิศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ  
การบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  เพื่อสร้าง
ความเช่ือมั่นในระบบราชการ นั้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลวังวังซ้าย จึงได้ก าหนดเจตนารมณ์การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับเจ้าหน้าท่ีขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติ    
ควบคู่กับ กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นท่ีจะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความ
โปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว           
จึงก าหนดแนวทาง ให้หน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัดถือปฏิบัติและด าเนินการ ดังนี้ 

1. เจตนารมณด้์านความโปร่งใส 
           ผู้บริหารยึดมั่นและสนับสนุนการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างจริงจังและส่งเสริมให้
บุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชามีคุณธรรม ซื่อสัตย์ และความโปร่งใส 

1.1 แนวทางปฏิบัติ โดยมีนโยบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ผู้บริหารมีบทบาทในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสของหน่วยงาน และสามารถตรวจสอบได้ 

1.2 มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 
       (1) มีนโยบายที่ชัดเจนเก่ียวกับความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดย 
             1) มีการก าหนดนโยบายด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ท่ีเป็นลายลักษณ์ 
                        และมีการส่ือสารถึงความส าคัญของนโยบายดังกล่าวไปยังเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ 
                        - มีการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปี 
                        - มีการด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                   (2) ผู้บริหารมีบทบาทในการส่งเสริมเร่ืองความโปร่งใสของหน่วยงาน โดย 
                   - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม/โครงการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
                   - มีมาตรการจูงใจในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
                   - การเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความโปร่งใส 
                   - การเปิดรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน 
                 
 



    (3) มีความพยายาม/ความคิดริเร่ิมของหน่วยงานในการทางานเพื่อความโปร่งใส 
                   และตรวจสอบได้ โดย 

          - การจัดโครงการสัมมนา/ฝึกอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริตและ    
            ความโปร่งใสของส่วนราชการ 

                   - การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน 
                   - การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตาม 
                     หลักธรรมาภิบาล 
                   - มีช่องทางประเมินความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการ 
                     บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย 
 

2. เจตนารมณด้์านความพร้อมรับผิด 
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ ในองค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย มีความรับผิดชอบ และสามารถ

ตรวจสอบความรับผิดชอบต่อบุคคล หรือการกระท าส่ิงต่างๆ 
     2.1 แนวทางปฏิบัติ โดย ท าความเข้าใจและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบความพร้อมรับ
ผิดให้กับเจ้าหน้าท่ีในองค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย และจัดการวัดระดับความพร้อมรับผิดของเจ้าหน้าท่ีใน
องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย 
    2.2 มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 

    (1) ท าความเข้าใจและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบความพร้อมรับผิดให้กับบุคลากรใน 
        องค์กร โดย 
      - ก าหนดนโยบายการปรับเปล่ียนวิธีการท างานท้ังองค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย 

                   - สร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ียึดหลักระบบความพร้อมรับผิด 
            (2) จัดการวัดระดับความพร้อมรับผิดของบุคลากรในองค์กร โดย 
                   - สร้างแถลงการณ์แสดงเจตนารมณ์ของการพร้อมรับผิดในการท างาน 
 

3. เจตนารมณด้์านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
ยึดมั่นและสนับสนุนให้มีระบบกลไกในการปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานมีระบบบริหารจัดการท่ีโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
     3.1 แนวทางปฏิบัติ โดยเพิ่มมาตรการปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานและใช้ดุลย
พินิจในการบริหารงานบุคคล 
    3.2 มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 
             (1) เพิ่มมาตรการปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานท่ีอยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงานท่ีชัดเจน มีคู่มือ และมีการก าหนดมาตรการปฏิบัติงาน 
             (2) ลดการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการ 
พิจารณาแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง การพิจารณาความดี ความชอบของบุคลากรและประกาศ เผยแพร่
หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้บุคลากรได้ทราบ และมีระบบฐานข้อมูลบุคลากรท่ีมีคุณภาพและใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบหรือเล่ือนต าแหน่งบุคลากร การประกาศผลการพิจารณาความดี
ความชอบ หรือเล่ือนต าแหน่ง พร้อมระบุพร้อมเหตุผลอย่างชัดเจน 
 

4. เจตนารมณด้์านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
 สร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการปฏิบัติงานท่ียึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริต 

ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ กลายเป็นระเบียบประเพณี ปฏิบัติท่ีถูกต้อง 
4.1 แนวทางปฏิบัติ โดยมีการก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางปฏิบัติใน  
      ทิศทางเดียวกันและเสริมสร้างบุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร 
 



4.2 มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 
      (1) มีการก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางปฏิบัติในทิศทาง
เดียวกัน ดังนี้  

 1) บุคลากรมีพร้อมความรับผิดและส านึกในความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ    
     มอบหมาย 

       2) สร้างส านึกในการให้บริการต่อผู้มาใช้บริการ โดยค านึงถึงความต้องการของ 
               ผู้รับบริการเป็นหลัก 

3) การท างานเป็นทีม ได้แก่ การประสานงานกันภายในองค์การบริหารส่วนต าบล
วังซ้าย 

           (2) เสริมสร้างบุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ดังนี้ 
1) ส่งเสริมในเรื่องความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในองค์กร เพราะนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้น  
    ของการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร 
2) การสร้างความรวดเร็วในการท างาน ท้ังในการปฏิบัติงานภายในและความ   
    รวดเร็วในการให้บริการต่อผู้มาใช้บริการ 

               3) การเปิดใจรับค าวิพากษ์วิจารณ์เพื่อปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น 
5. เจตนารมณด้์านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน 
สร้างจิตสานึกท่ีดีของผู้น าองค์กร ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ร่วมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
     5.1 แนวทางปฏิบัติ โดย 
              (1) พัฒนาและปรับปรุงการจัดการภาครัฐท่ีเอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน 

 องค์กร 
      (2) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร เพื่อเป็นต้นแบบในการเรียนรู้และปฏิบัติ 
      (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม 

              หลักธรรมาภิบาลของข้าราชการ 
     5.2 มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 

      (1) พัฒนาและปรับปรุงการจัดการภาครัฐที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
     ในองค์กร ดังนี้ 
             1) จัดให้มีช่องทางส าหรับข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ได้ร้องทุกข์ ร้องเรียน 
                  เกี่ยวกับปัญหาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ 
             2) ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานโดยการยึดถือระบบคุณธรรม โดยพยายาม 
                   ขจัดระบบเส้นสายพวกพ้องออกไป และพิจารณาในเรื่องความรู้ความสามารถ 
                      ของบุคลากรเป็นหลัก 

     (2) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร เพื่อเป็นต้นแบบในการเรียนรู้และปฏิบัติ 
ดังนี้ 

1) ส่งเสริมการพัฒนาจิตใจและพฤติกรรมอันดีงามท่ีควรปฏิบัติแก่ข้าราชการและ    
เจ้าหน้าท่ี เช่น การบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรมท าความสะอาดส านักงาน 
การเข้าวัดปฏิบัติธรรม กิจกรรมช่วยเหลือสังคมต่าง ๆ 

(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม          
     ธรรมาภิบาลของข้าราชการและองค์กร ดังนี้ 

1) เปิดช่องทางให้บุคลากรภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

      2) เผยแพร่ผลการด าเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม 



 
6. เจตนารมณด้์านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 

     ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการส่ือสารและการรับและส่งข่าวสารด้านต่างๆ และการนาเสนอเรื่องราว 
ความรู้สึกนึกคิด ความรู้ หรือส่ิงอื่นใด ท่ีต้องการให้ผู้รับสารรู้และเข้าใจข้อมูล โดยมุ่งให้ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกัน และนาไปสู่การปฏิบัติงานท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้ 

6.1 แนวทางปฏิบัติ โดย 
               (1) ส่งเสริมการติดต่อส่ือสารจากบนลงล่าง 
               (2) ส่งเสริมการติดต่อส่ือสารจากล่างขึ้นบน 
               (3) ส่งเสริมการติดต่อส่ือสารแนวนอน 
               (4) ส่งเสริมการติดต่อส่ือสารแนวทแยง 
      6.2 มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 
                (1) ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง ดังนี้ 
              1) ผู้บังคับบัญชาบอกเป้าหมายวัตถุประสงค์ของงาน 
              2) ผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน 
              3) ผู้บังคับบัญชาให้ข้อมูลย้อนกลับในการทางาน (Performance feedback) 
             4) มีการประชุม (Meeting) 

5) ผู้บังคับบัญชาสามารถช้ีแนะให้บุคลากรเห็นความสัมพันธ์ของงานมีความส าคัญ
และมีผลต่อแผนงานโครงการของสานักงานอย่างไร เพื่อจะได้ช่วยกันสร้างสรรค์
ผลงานให้มีประสิทธิภาพท่ีสูงขึ้น 

      (2) ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบน ดังนี้ 
       1) เปิดโอกาสให้บุคลากรขอค าแนะน าจากหัวหน้างาน 
       2) มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ 
       3) จัดให้มีกล่องรับและแสดงความคิดเห็นภายในส านักงานฯ 
       4) จัดส ารวจทัศนคติของบุคลากรในเรื่องต่าง ๆ 

      (3) ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารแนวนอน ดังนี้ 
ส่งเสริมให้มีการส่ือสารภายในกลุ่มงานเดียวกัน หรือในระดับเดียวกันจะมีความ
เป็นมิตร เป็นกันเอง จะช่วยให้การประสานงานได้ดีขึ้น ซึ่งช่วยลด เวลาการส่ือสาร
ตามสายงาน และยังเป็นช่องทางในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในองค์กรเพราะได้มี
โอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลระหว่างกันทาให้เห็นโอกาส ต่างๆ มากขึ้น 

      (4) ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารแนวทแยง ดังนี้ 
ส่งเสริมให้มีการส่ือสารข้ามแผนกและข้ามระดับเพื่อสร้างการทางานท่ีบูรณาการ 
เอื้อต่อการท างานภายในสานักงานฯ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี  5  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 

     (นางผ่องนภา  คิดอ่าน) 
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย 


