
 
 
 

 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
เร่ือง   ประกาศเจตจำนงในการตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

........................................................... 

ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 ,  พระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 , พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2560-2564) และ
นโยบายของรัฐบาล ขอท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึก
ในการรักษาศักดิ์ศรีความเปนขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับและ
ตอบสนองความตองการพรอมอำนวยความสะดวกแกประชาชน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในระบบราชการนั้น 

 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560-2564)  และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกำหนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำป   ซ่ึงยุทธศาสตรชาติฯ กำหนดยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริต”  

  

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม  องคการบริหารสวนตำบล
พรหมมาสตร จึงแสดงเจตจำนงใน   การตอตานการทุจริต เพ่ือกำหนดใหจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.256๒ – 2564) ใชเปนกรอบแนวทางในการดำเนินการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลทาชางตอไป และเพ่ือใหเกิดการบูรณาการความรวมมือ
จากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีมาตรฐาน
ความโปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero 
Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความ
รวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและ
ประชาชน  เพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 

  องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร  จึงไดประกาศเจตจำนงในการตอตานการทุจริตของ

องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร  เพ่ือกำหนดเปนนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสขององคการ

บริหารสวนตำบลพรหมมาสตร  ใหมีมาตรฐานและยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติภายในองคการบริหารสวนตำบล

พรหมมาสตร  ดังนี้ 
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1. นโยบาย นโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับความโปรงใส ซ่ือสัตย สุจริตและตรวจสอบได 

แนวปฏิบัติ 1)  มีการกำหนดนโยบายดานความโปรงใส ซ่ือสัตยสุจริต ชัดเจน และประกาศให
ประชาชนทราบและแจงเวียนทุกสวนราชการทราบ และถือปฏิบัติ 
2)  มีการบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ใหบริการ ตอบสนอง  
ความตองการของประชาชนดวยความรวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาพ โปรงใส และเปน
ธรรม 
3)  มีการปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากร มีความรูความเขาใจ ยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและ
การดำเนินชีวิต 

 

2. นโยบาย  การเปดเผยขอมูลขาวสาร ตาม พรบ.ขอมูลขาวสาร 

แนวปฏบิัติ 1)   มีชองทางประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริตของทาง   
                   ราชการอยางนอย 3  ชองทาง 

2)  มีคณะทำงานการเปดเผยขอมูลขาวสารขององคกร 
3)  มีการแตงตั้งคณะทำงานเพ่ือจัดทำมาตรฐานความโปรงใส 
4)  มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทำมาตรฐานความโปรงใส 
5)  มีการจัดซ้ือ จัดจาง ดวยความโปรงใสทุกข้ันตอนท้ังภาคเอกชน   ภาคประชา 

สังคม และ ภาคประชาชน  
 

3. นโยบาย  การตรวจสอบการทำงานภายในองคกร 
               แนวปฏิบัต ิ 1)  มีการวางระบบควบคุมภายในองคกร 

2)  มีการวางระบบควบคุมภายในของแตละสวนราชการ 
3)  มีการรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามระเบียบท่ีกำหนด 
 

4. นโยบาย  ระบบการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน/คำรองท่ัวไป 
     แนวปฏิบัต ิ 1)  มีการมอบหมายงานใหเจาหนาท่ีในการรับผิดชอบเรื่องราวรองทุกข/ 

     รองเรียน/คำรองท่ัวไป 
2)  มีการรายงานการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน/คำรองท่ัวไป 
3)  มีคูมือการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน/คำรองท่ัวไป   
4)  มีชองทางการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน/คำรองท่ัวไป มากกวา 2 ชองทาง 
 

5. นโยบาย มีกำหนดมาตรฐานการใหบริการและการกำหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละสวนราชการ
     แนวปฏิบัต ิ 1)  มีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบของแตละสวนราชการอยางชัดเจน 

       2)  มีการลดกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการประชาชน 
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                       3)  มีการจัดทำคูมือมาตรฐานการใหบริการประชาชนและประกาศใหประชาชน 
         ทราบ 

  
จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี       กุมภาพันธ   พ.ศ.  256๑ 
 

 

(นายอรุณ  เทศถมยา) 
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
เรื่อง   เจตจำนงในการตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 

........................................................... 

ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสาร พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบาย
ของรัฐบาล ขอท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีความเปนขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ปองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับและตอบสนองความตองการ
พรอมอำนวยความสะดวกแกประชาชน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในระบบราชการนั้น  

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560-2564)  และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกำหนดไวในแผนปฏิบัติการ ๔ ป และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำป  ซ่ึงยุทธศาสตรชาติฯ กำหนดยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริต”   

ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตำบลพรหม
มาสตร  จึงแสดงเจตจำนงในการตอตานการทุจริต เพ่ือกำหนดใหจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๓ ป (พ.ศ.256๒ – 2564) ใชเปนกรอบแนวทางในการดำเนินการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ตอไป และเพ่ือใหเกิดการบูรณาการความ
รวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมี
มาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero 
Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความ
รวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและ
ประชาชน  เพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร  จึงประกาศเจตจำนงในการตอตานการทุจริตของ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรเพ่ือกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส ใหเปนมาตรฐาน 
แนวทางปฏิบัติ และคานิยมสำหรับขาราชการและบุคลากรขององคกรใหยึดถือและปฏิบัติควบคูกับกฎ 
ระเบียบ และขอบังคับอ่ืน ๆ โดยมุงม่ังท่ีจะนำหนวยงานใหดำเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส บริหารงาน
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือใหบรรลุเจตนารมณดังกลาว จึงใหสวนราชการใน
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรถือปฏิบัติและการดำเนินการ  ดังนี้ 
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1.  บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของ
ประชาชนดวยการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม 

2.  ปลูกฝงคานิยมและทัศคติใหบุคลากรในสังกัด  มีความรูความเขาใจ  ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต 

3.  ดำเนินการจัดซ้ือ จัดจาง สงเสริมการดำเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกข้ันตอนและ
เปดโอกาสใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานโดยเปดเผยขอมูลขาวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

4.  ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกขผาน
ศูนยดำรงธรรมองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

5.  กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผูท่ีทุจริตอยางจริงจัง 
 

                    จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี     กุมภาพันธ  พ.ศ. 256๑ 

 

(นายอรุณ  เทศถมยา) 

        องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร  

 

 

 


