
 
 
 

ประกาศแถลงนโยบายของผู้บริหาร 
ข้าพเจ้า  นายเสถียร  ภาชนะวรรณ์ ต้าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าใส 

 

  ข้าพเจ้าขอแถลงนโยบาย ต่อสาธารณชนและเพื่อนข้าราชการทุกคนว่า  
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานของหน่วยงานภายใต้ภารกิจเกี่ยวกับการ การ
เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ  วางมาตรการ
ป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้  
เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเคร่งครัด  ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น  สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร  หรือเปิดช่องโอกาสการ
ทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ  และการขอรับบริการจาก
ภาครัฐ  ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและ
ประชาชน รวมทั้ง  ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มก าลังความสามารถ 
จะใช้อ านาจหน้าที่ด้วยปัญญา รู้คิดพิจารณา ว่าการกระท าใดเป็นความเจริญ การกระท า
ใดเป็นความเสื่อม การกระท าใดที่ต้องท า และการกระท าใดที่ต้องละเว้น และก าจัด     
จะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 

  ประกาศ  ณ วันที่  1  กุมภาพันธ์  2561 
 

 
 

(นายเสถียร  ภาชนะวรรณ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าใส 

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศแถลงนโยบายการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม และความโปร่งใสต่อสาธารณชน 
ของ องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าใส อ้าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559-2560 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ และปัจจุบันการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการด าเนินงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ. 2560 -2564) ซึ่งเป็นการยกระดับให้การ
ประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกที่
หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและเพ่ือเป็น
การขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระยะที่ 
3 (พ.ศ. 2560-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าใส อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอประกาศ
นโยบาย/มาตรการเพ่ือสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าใส  
ดังนี้ 
 

ค้านิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 
  ทุจริต  คือ การแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
  คอร์รัปชั่น คือ การให้สัญญาว่าจะให้ การรับ เรียกรับทรัพย์สิน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของ
เอกสาร ข้อมูล เงินหรือประโยชน์อ่ืนได ซึ่งไม่ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือให้บุคคลยกเว้นการกระท าอันเป็นการให้
ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ต่อตนเองหรือผลประโยชน์ใดๆ อันมิชอบให้กับตนเอง พวกพ้อง ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม รวมถึงการกระท าที่ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ของหน่วยงาน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
นโยบาย ต่อประชาชน กลุ่มบุคคล หรือบุคลากร บริษัทห้างร้านหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และองค์กรอ่ืนใดที่
ติดต่อเกี่ยวข้องกับกรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็น
กรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้กระท าได้ 
 

หลักทั่วไปของนโยบายในการต่อต้านคอร์รัปชั่น 
  ห้ามผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกประเภทของ
องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าใส อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด าเนินการหรือยอมรับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ และห้ามกระท าการอื่นใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ของข้าราชการและปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัดตลอดจนทบทวนแนว
ทางการปฏิบัติงานและข้อก าหนดในการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสั งคม กฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดทางกฎหมาย 
 
 



-2- 
แนวทางปฏิบัติ 
  บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าใส อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1. ปฏิบัตินามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับสินบน 
จรรยาบรรณข้าราชการ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอ่ืนๆ ของทางราชการ โดยต้องไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงและทางอ้อม 

2. ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับ 
สินบนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าใส ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน 

3. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยถือเป็น 
หน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ 

4. ในการด าเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น บุคลากรทุก 
ระดับจะต้องปฏิบัติโดยระมัดระวัง โดยเฉพาะเรื่องต่อไปนี้ 

4.1 การให้หรือรับของขวัญ ของก านัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ 
เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของข้าราชการก าหนด รวมถึงนโยบายการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตอย่างเคร่งครัด 

4.2 การให้เงินบริจาค เพ่ือการกุศลแก่องค์กรใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อ 
สังคมต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบที่ก าหนดไว้และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจน
มีการติดตามและตรวจสอบ เพ่ือให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกน าไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างในการติดสินบน 

4.3 การจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทห้างร้าน หรือเอกชน และความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  
รวมถึงการติดต่องานกับผู้มีส่วนได้เสียหรือบริษัทเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะต้องเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ วันที่  9  มกราคม 2560 
 

 
 

(นายเสถียร  ภาชนะวรรณ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าใส 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าใส 

เรื่อง  นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

******************************* 
 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วม 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ ( Integrity  and 
Transparency Assessment : ITA) ซึ่งในแบบประเมินก าหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงาน ก าหนดนโยบาย 
มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทาง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านความ
โปร่งใส 2. ด้านความพร้อมรับผิด 3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ด้านวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร 5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน และ 6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
 

  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าใส อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความมีคุณธรรม โปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าใส จึงก าหนดนโยบายไว้  
ดังนี้ 
 

1. นโยบายด้านความโปร่งใส 
  1.1  มีแผนการปฏิบัติงาน การจัดท าแผน/ โครงการ การด าเนินการงานตามโครงการ 
  1.2  มีการเผยแพร่ทางเว็บไซด์ www.namsai.go.th 
  1.3  มีการบริการนอกสถานที่ 
  1.4  มีการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการ  มีขั้นตอน 
กระบวนการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รายงาน สรุปผล การด าเนินการเรื่องร้องเรียน และแนวทางแก้ไข 
 

2.  นโยบายด้านความพร้อมรับผิด 
  2.1  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าใส จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เต็ม
ความสามารถ มีความกระตือรือร้น มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  2.2  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าใส  จะต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบ มากกว่าเรื่องส่วนตัว 
  2.3  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าใส  จะต้องมีส่วนในความรับผิดชอบ หากเกิด
ความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของตนเอง 
  2.4  ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าใส จะต้องแสดงเจตจ านงที่มุ่งน าหน่วยงานให้
มีการด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากงานนั้นส่งผลกระทบและ
เกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 
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3.  นโยบายด้านความปลอดจากการทุจริตในกาดรปฏิบัติงาน 
  3.1  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าใส  จะต้องไม่เรียบรับเงินหรือผลประโยชน์
อ่ืนใดเพ่ือแลกกับการให้บริการหรืออ านวยความสะดวก 
  3.2  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าใส  จะต้องไม่ใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง และจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา โครงการ ของหน่วยงาน 
  3.3  ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าใส  ต้องไม่มีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์ หรือมี
ผลประโยชน์ร่วมกับคู่สัญญา โครงการใดๆ การด าเนินงาน การอนุมัติ ต้องไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง
หรือผู้มีอ านาจ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 
4. นโยบายด้านวัฒนธรรมคุณธรรมภายในองค์กร 
  4.1 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าใส  จะต้องไม่เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการทุจริต 
และพร้อมที่จะด าเนินการแจ้งเบาะแส  
  4.2 ให้มีการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม และสามารถยับยั้งการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.3 หน่วยตรวจสอบภายใน จะต้องด าเนินงานอย่างมีอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้บริหารหรือ
ผู้มีอ านาจ และสามารถยับยั้งหรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. ดัชนีคุณธรรมการท้างานในหน่วยงาน 
  5.1  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าใส ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ขั้นตอน อย่าง
เคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้อง ยึดหลักความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
  5.2  ให้มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม  
  5.3  ให้มีการพิจารณาความดีความชอบ หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ต้องไม่ยึดโยงกับ
ระบบอุปถัมภ์ เส้นสาย หรือผลประโยชน์อื่นใด 
  5.4  การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความจ าเป็น คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  5.5  ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
   5.5.1 มีคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
   5.5.2 มีขั้นตอน / กระบวนการ / ระยะเวลา ก าหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนา 
 

6. นโยบายด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
  6.1  ให้มีการเผยแพร่ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าใส เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ 
เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทางเว็บไซต์ของส านักงาน www.namsai.go.th 
  6.2  ให้ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง  หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงานราชการปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส  
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จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ วันที่  9  มกราคม 2560 
 

 
 

(นายเสถียร  ภาชนะวรรณ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าใส 

 


