
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
เรื่อง   ประกาศเจตจํานงในการตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

........................................................... 
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 ,  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสา ร 

พ.ศ . 2540 , พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ .ศ . 2546  
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของ 
รัฐบาล ขอที่ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป องกันปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิต สํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเปน 
ขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและปราบปราม 
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหน าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความตองการพรอม อํานวยความสะดวกแก 
ประชาชน เพื่อสรางความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564)  และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ 
ตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดย กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏ  ิบัติราชการประจําป ซึ่ง 
ยุทธศาสตรชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”    

ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรช าติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม  องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
จึงแสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต เพื่อกําหนดใหจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครอง  
สวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2562 – 2564) ใชเปนกรอบแนวทางในการ ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
ขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม ตอไปและเพื่อใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาค  
สวนในการตอตานการ ทุจริต ทุก รูปแบบอยางเขมแข็ง เพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีมาตรฐาน  
ความโปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & 
Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  
เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉย ตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  
หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการ พิทักษรักษาผ ลประโยชนของชาติและประชาชน  
เพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใส ทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

องคการบริหารสวนตําบลบานทาม จึงไดประกาศเจต จํานงในการตอตานการทุจริตของ องคการ
บริหารสวนตําบลบานทาม เพื่อกําหนดเปนนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสของ องคการบริหารสวนตําบล ฯ 
ใหมีมาตรฐานและยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติภายในองคการบริหารสวนตําบลบานทาม ดังนี้ 
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1. นโยบาย     นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปรงใส ซื่อสัตย สุจริตและตรวจสอบได  
แนวปฏิบัติ         1)  มีการกําหนดนโยบายดานความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต ชัดเจน และประกาศ 

ใหประชาชนทราบและแจงเวียนทุกสวนราชการทราบ   และถือปฏิบัติ 
2) มีการบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ใหบริการตอบสนอง 
ความตองการของประชาชนดวยความรวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใส และ 
เปนธรรม 
3) มีการปลูกฝงคานิยมและทัศนคตใิหบุคลากร มีความรูความเขาใจ ยึดหลัก 
คุณธรรม จริยธรรมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติ 
งานและการดําเนินชีวิต 

2. นโยบาย    การเปดเผยขอมูลขาวสาร ตาม พรบ.ขอมูลขาวสาร  
แนวปฏิบัติ          1)  มีชองทางประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริตของทาง    

ราชการอยางนอย 3  ชองทาง 
2) มีคณะทํางานการเปดเผยขอมูลขาวสารขององคกร 
3) มีการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทํามาตรฐานความโปรงใส 
4) มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการจัดทํามาตรฐานความโปรงใส        
5) มีการจัดซื้อ จัดจาง ดวยความโปรงใสทุกขั้นตอนทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม     
และภาคประชาชน 

3. นโยบาย       การตรวจสอบการทํางานภายในองคกร 
แนวปฏิบัติ          1)  มีการวางระบบควบคุมภายในองคกร 

2) มีการวางระบบควบคุมภายในของแตละสวนราชการ 
3) มีการรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามระเบียบที่กําหนด 

4. นโยบาย        ระบบการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน/คํารองทั่วไป  
แนวปฏิบัติ          1) มีการมอบหมายงานใหเจาหนาที่ในการรับผิดชอบเรื่องราวทุกข/รองเรียน/ 

คํารองทั่วไป 
2) มีการรายงานการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน/คํารองทั่วไป 
3) มีคูมือการรับเรือ่งราวรองทุกข/รองเรียน/คํารองทั่วไป     
4)  มีชองทางการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน/คํารองทั่วไป มากกวา 2 ชองทาง 

5. นโยบาย          มกํีาหนดมาตรฐานการใหบริการและการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ       
ของแตละสวนราชการ 

แนวปฏิบัติ         1)  มีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบของแตละสวนราชการอยางชัดเจน 
2) มีการลดกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการประชาชน 
3) มีการจัดทําคูมือมาตรฐานการใหบริการประชาชนและประกาศใหประชาชนทราบ 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  14  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2561 

 
(นายกนก    บํารุงโลก)          

นายกองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 



 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

เรื่อง   เจตจํานงในการตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม                                              
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
........................................................... 

ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ .ศ. 2560 , พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 
พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ .ศ. 2546  ยุทธศาสตร 
ชาติวาดวยการป องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ขอที่ 
10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ 
ชอบในภาครัฐ  กําหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิต สํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีควา มเปนขาราชการ 
และความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันและปราบปรามทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความตองการพรอม อํานวยความสะดวกแกประชาชน 
เพื่อสรางความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564)  และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ 
ตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดย กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชกา รประจําป  ซ่ึง
ยุทธศาสตรชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต” 

ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม  องคการบริหารสวนตําบลบานทาม
จึงแสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต เพื่อกําหนดใหจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2562 – 2564) ใชเปนกรอบแนวทางในการด ำเนินการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต
ขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม ตอไป และเพื่อใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอ  
ตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ ง เพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล 
ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand )  
ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  
เปนสังคมมิติ ใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉย ตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  
หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการ พิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน  
เพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใส ทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  จึงประกาศเจตจํานงในการตอตานการทุจริตของ องคการบริหาร
สวนตําบลบานทาม เพื่อกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส ใหเปนม าตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคานิย ม 
สําหรับขาราชการและบุคลากรของ องคกรใหยึดถือและปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นๆ 
โดยมุงมั่งที่จะ นําหนวยงานให ดํา เนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 
มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อใหบรรลุเจตนารมณ ดังกลาว จึงใหสวนราชการใน องคการบริหารสวนตําบล
บานทามถือปฏิบัติและการดําเนินการ  ดังนี้ 
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1. บริหารงานแล ะปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของประชาชน 
ดวยการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม 

2. ปลูกฝงคานิยมและทัศคติใหบุคลากรในสังกัด  มีความรูความเขาใจ  ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงาน และการดําเนินชีวิต 

3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง สงเสริมกา รดําเนินการใหเกิดความ โปรงใสในทุกข้ันตอนและเปดโอกาส
ใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปดเผย 
ขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

4. ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกขผานศูนย
ดํารงธรรมองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

5. กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผูที่ทุจริตอยางจริงจัง    

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  14  กุมภาพันธ   พ.ศ.  2561 

 
(นายกนก    บํารุงโลก)          

นายกองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


