ประกาศแสดงเจตจานงของผู้บริหาร
ข้าพเจ้า นายรูม อินแจ้
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก
ข้า พเจ้ า ขอแสดงเจตจ านง ต่ อ สาธารณชนและข้า ราชการทุ ก คนว่ า ข้า พเจ้ า จะปฏิ บั ติห น้ า ที่
และบริ ห ารงานของหน่ ว ยงาน ภายใต้ภ ารกิ จเกี่ยวกับ ด้านการปรั บปรุ งโครงสร้า งพื้น ฐาน ด้านการส่ งเสริ ม
คุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า นการจั ด ระเบี ย บชุ ม ชน สั ง คม และการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย ด้ า นการอนุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า นการพั ฒ นาการเมื อ งและการบริ ห าร ด้ า นการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา
และด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการอานวยความสะดวกการปฏิบัติงานตามภารกิจหน่วยงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความสานึกและตระหนัก และพร้อมรับผิดขอบในการบริหารงาน โดยทุกขั้นตอนต้องมี
ความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบีย บ อย่างครบล้วนเคร่งครัด จะตั้งใจปฏิบัติ ห น้าที่ โดยเต็มกาลังความสามารถ
จะใช้อานาจหน้าที่ ด้วยปัญญาความรู้ คิดพิจารณาว่าการกระทาใดเป็นความเจริญ การกระทาใดเป็นความเสื่อม
การกระท าใดที่ต้ อ งท า และการกระท าใดที่ ต้ องละเว้ น และกาจั ด จะยึ ด หลั กธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารงาน
และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

(นายรูม อินแจ้)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
เข้ า ร่ ว มรั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานชองหน่ ว ยงานภาครั ฐ ในปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ตามที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติเสนอ และปัจจุบัน
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานภาครั ฐ ได้ ถู ก ก าหนดเป็ น กลยุ ท ธ์ ที่ ส าคั ญ ของ
ยุ ทธศาสตร์ ช าติ ว่าด้ว ยการป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งเป็ นการ
ยกระดับให้การประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต
ในเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี และเพื่อ
เป็นการขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่
๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก จึงขอประกาศนโยบาย/มาตรการเพื่อสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก ดังนี้
คานิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
ทุจริต หมายถึง การแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่น
คอร์ รั ปชั่น หมายถึ ง การให้ สั ญ ญาว่ าจะให้ การรับ เรีย กรับ ทรัพ ย์สิ น ไม่ ว่าจะอยู่ ในรู ปแบบ
ของเอกสาร ข้อมูล เงินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้บุคคลยกเว้นการกระทาอันเป็นการ
ให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ต่อตนเองหรือผลประโยชน์ใด ๆ อันมิชอบให้กับตนเอง พวกพ้อง ทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม รวมถึงการกระทาที่ขัดต่อ ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ของหน่วยงาน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ
นโยบาย ต่อประชาชน กลุ่มบุคคล หรือบุคลากร บริษัทห้างร้านหรื อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และองค์กรอื่นใด ที่ติดต่อ
เกี่ย วข้องกับ องค์การบริ ห ารส่ว นตาบลท่าแฝก เพื่อให้ ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือ
ผู้เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้กระทาได้
หลักทั่วไปของนโยบายในการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ห้ ามผู้ บ ริ ห าร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลู กจ้าง เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกประเภทของ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก ดาเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่ นในทุกรูปแบบ และห้ามกระทาการอื่น
ใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัป ชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
คุณธรรมจริยธรรมและยึดหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ของข้าราชการ และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานและข้อกาหนดในการดาเนินงาน เพื่ อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดทางกฎหมาย
แนวทางปฏิบัติ
บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กาหนดไว้
ดังนี้
๑. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับสินบน จรรยาบรรณ
ข้าราชการ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นๆ ชองทางราชการ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงและทางอ้อม

๒. ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึ งเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัป ชั่น การให้หรือรับ สินบน
แกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน
๓. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยถือเป็นหน้าที่ที่
ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
๔. ในการดาเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น บุคลากรทุกระดับ
จะต้องปฏิบัติโดยระมัดระวัง โดยเฉพาะเรื่อง ต่อไปนี้
- การให้หรือรับของขวัญ ของกานัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไป
ตามปฏิบัติ ที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ของข้าราชการกาหนด รวมถึงนโยบายการ ป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด
- การให้เงินบริจาค เพื่อการกุศลแก่องค์กรใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคมต้อง
ดาเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบที่กาหนดไว้และถูกต้อ งตามกฎหมาย
ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกนาไปใช้ เพื่อเป็น
ข้ออ้างในการติดสินบน
- การจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทห้างร้าน หรือเอกชน และความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการติดต่อ
งานกับผู้มีส่วนได้เสียหรือบริษัทเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะต้อง เป็นไปด้วย
ความโปร่งใส ซื่อสัตย์และต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด
่

นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
๑. ด้านความโปร่งใส (Transparency Index)
๑.๑ การบริหารงานงบประมาณจะใช้จ่ายเงินงบประมาณตามวัตถุประสงค์ตามระเบียบแบบแผน
๑.๒ การจัดซื้อจัดจ้างต้ องดาเนินการโดยโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ไม่เรียกรับผลประโยชน์
ทับช้อน
๑.๓ การดาเนินโครงการหรือกิจกรรม ที่ไ ด้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้แต่ละส่วนที่รับผิดชอบ
ปิดประกาศและเผยแพร่ข้อมูลโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และใน
ปีงบประมาณต่อๆ ไป เช่น การปิดประกาศ ณ หน่วยงาน ตลอดจนเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เพื่อให้
ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบข้อมูล
๑.๔ การดาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีสถานที่หรือพื้นที่ดาเนินการ ให้ดาเนินการ ดังนี้
- ติดป้ายประชาสัมพันธ์การให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ
- อ านวยความสะดวกในการขอเข้ า ตรวจสอบโครงการของประชาชน ทั้ ง ก่ อ นด าเนิ น
โครงการ ระหว่างดาเนินโครงการ และหลังจากดาเนินโครงการ
- ประเมินผลความพึงพอใจและผลกระทบเชิงลบ เชิงบวก หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
๑.5 การร้องเรียน/พฤติกรรมควรร้องเรียน
- เมื่อพบเห็นการกระทาการทุจ ริตที่เกี่ยวข้องกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น พบเห็น
บุคคลที่เกี่ย วข้อง กับ องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลท่าแฝก ติดสิ นบน/รับสิ นบน ทั้ง ทางตรงหรือทางอ้อมกับ
เจ้าหน้าที่ของบริษัท ห้างร้าน ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย หรือพบเห็นการกระทาที่ผิ ดขั้นตอน
ตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการที่อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัป ชั่น หรือพบเห็นการกระทาผิด
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี ตลอดจนผิดจรรยาบรรณแห่งวิ ชาชีพข้าราชการพลเรือน
สามารถร้ อ งเรี ย นผ่ า นส่ ว นประชาสั ม พั น ธ์ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า แฝก ทางโทรศั พ ท์ เบอร์ โ ทร
055-436700, 097-9236603 หรือทางจดหมาย ส่งมาที่ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก 200 หมู่ 5
ต.ท่าแฝก อ.น้าปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
๒. ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability Index)
- จะเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้พร้อมในการปฏิบัติงาน จะตัดโอกาส จุดอ่อน
ไม่ให้มีความเสี่ยง และหากเกิดความเสียหายจากบริหารงานพร้อมรับผิดชอบจากผลของการบริหารงาน นั้น
๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-free Index)
- การบริ ห ารงานเป็ น ไปตามกระบวนการมาตรฐาน ไม่เ ลื อกปฏิ บั ติ ไม่เ ห็ น แก่พวกพ้ อ ง
ไม่เรียกรับสินบน ไม่ใช้ตาแหน่งหาประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์
- ยึดหลักการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
- การเบิกจ่ายการใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกชนิด มีการตรวจสอบก่อ นเบิกจ่าย หากมีการ
ทักท้วงต้องแก้ไขปัญหานั้นทันที
- เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ไม่ทนต่อการทุจริต ละอายและเกรงกลัวที่จะกระทาทุจริต
- เสริมสร้างระบบคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เช่น การไม่ใช้
ทรัพยากรส่วนกลางเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เป็นต้น

๕. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)
- เสริมสร้างคุณธรรม มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่สร้างความแตกแยกแตกสามัคคี
- พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ทางานให้น่าอยู่น่าทางาน
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน
- ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารโดยนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก ให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้โดยเปิดเผย
รวดเร็ว ถูกต้อง
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสทุจริต การร้องเรียนร้องทุกข์
ผ่านเว็บไซต์ และศูนย์ดารงธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก

