
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ 
เร่ือง   เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ 

อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
........................................................... 

  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบาย
ของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
ป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ
พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการนั้น  

 

  เนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ช. ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี  
6 มกราคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การ ทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และเพื่อประโยชน์ใน
การ ขับเคลื่อนแผนงานที่แสดงถึงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน ป้องกัน
พฤติกรรมที่เป็น การขัดกันแห่งผลประโยชน์ สร้างกลไกลในการตรวจสอบการบริหาร และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน ให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ ๆ จึงให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตท่ีจะสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบล  
โคกหินแฮ่  จึงจัดทำแผนปฏิบ ัต ิการป้องก ันการทุจร ิต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
โคกหินแฮ่  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกหินแฮ่  และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูป
แบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : 
ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยจะมุ่งสู่
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ 

./องค์การบริหาร.. 



  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  จึงประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่เพื่อกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ให้เป็นมาตรฐาน แนวทาง
ปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ  ระเบียบ และ
ข้อบังคับอื่น ๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงให้ส่วนราชการในองค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  ถือปฏิบัติและการดำเนินการ  ดังนี้ 
       

  1. การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี    22   เมษายน  พ.ศ. 2565 

 
 

                 (ลงชื่อ)  
     (นายภักดี  สุขรี) 

         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ 
เร่ือง   เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ 
อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

........................................................... 
 ด้วยปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูก
กำหนดเป็นกลยุทธ์ที ่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่ 3  
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้องดำเนินการโดย
มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ ท่ีสะท้อนจากเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และนำมาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม 
ปลอดจากการทุจริต ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23 มกราคม ๒๕61 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
 

             ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ จึงขอประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 

และนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ที่จะบริหารด้วยความซื้อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจาก
การทุจริต ดังนี้ 
 

             ข้อ 1 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและนำพาหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั ้งต่อ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน 
             เพื่อเป็นการแสดงความต้ังใจหรือคำมั่นท่ีจะนำหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความ
โปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงที่ได้แสดง
ไว ้
              ข้อ 2 นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
              กำหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่มุ ่งมั่น
พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกา ร
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังนี้ 
                        2.1 ด้านความโปร่งใส เป็นการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการดำเนินการตามภารกิจหน้าท่ี
ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเท่ียงธรรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

./ (1) มุ่งเน้นการ... 
 



                               (1) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์
สุจริต ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อย่างเคร่งครัด 
                               (2) ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้วยความโปร่งใส โดยยึดหลัก
ความสุจริต เท่ียงธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
                               (3) ให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเท่ียงธรรม 
                               (4) มุ่งเน้นการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
เท่ียงธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ 
                        2.2 ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความมุ่งมั่น
ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อม
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
                               (1) มุ่งเน้นในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมโดย
ยึดหลักสุจริต โปร่งใสและเท่ียงธรรม และพร้อมรับผิด 
                               (2) มุ่งมั่นในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความ
พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อย่าง
เคร่งครัด 
                         2.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้าง ปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
โคกหินแฮ่ พ.ศ. ๒๕๕8 ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
                               (1) ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 
                               (2) ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ไม่
รับสินบนและการใช้ตำแหน่งหน้าท่ีในการเอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ 
                         2.4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ส่งเสริมให้ผู ้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้าง ปฏิบัติตนตาม ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ พ.ศ. 
๒๕58 ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
                               (1) สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ไม่
ทนต่อการทุจริต อายและเกรงกลัวต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตได้ตามหลักนิติ
ธรรม ภาระรับผิดชอบโดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเท่ียงธรรม 
                               (2) ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 
                               (3) มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้  
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
                         2.5 ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานท่ีได้มาตรฐาน ยึดหลัก
ความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายใน
หน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 
 
 

./ (1) มุ่งเน้นการ... 



                               (1) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คู ่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความ
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ ด้วยความสุจริต โปร่งใสและเท่ียงธรรม 
                               (2) มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม 
                               (3) มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
มติ โปร่งใสตรวจสอบได้ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
                               (4) ให้ความสำคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 
                               (5) ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที ่ เอ ื ้ออำนวยและส่งเสร ิมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 
                           2.6 ด้านการส่ือสารภายในหน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดนโยบายท้ัง 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น 
ใหผู้้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
                                  (1) สื่อสารประชาสัมพันธ์ในการถ่ายทอดนโยบายท้ัง 5 ด้าน ให้ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้างเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร เช่น หนังสือสั่งการ การปิด
ประกาศ ประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น 
                                  (2) ให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น เช่น หนังสือแสดงความคิดเห็น 
การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เป็นต้น  
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    22   เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
 

                                                    (ลงชื่อ)  
                   (นายภักดี  สุขรี) 

                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


