
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
เรื่อง ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 3 ป  

(พ.ศ.2562 – 2564) 
********************************  

ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ   ท่ี 69/2557 เรื่อง  มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐโดยมุงเนนการสรางธรรมาภิ
บาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิด
การทุจริตประพฤติมิชอบได  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลง
นโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการ
แผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญ
ของรัฐบาล  เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติ  มิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560-2564)  และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป ซ่ึง
ยุทธศาสตรชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต” 

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม  องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง
จึงแสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริตดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 3 ป (พ.ศ.2562 – 2564) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวางตอไปองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวางจึงประกาศใชแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 3 ป (พ.ศ.2562 – 2564) รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้  

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  
 

             ประกาศ  ณ  วันท่ี 10 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561       
 
 
 

             (นายไพบูลย  เชื้อทอง) 
                นายกองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
เรื่อง   ประกาศเจตจํานงในการตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง

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

 ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560,พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 
พ.ศ. 2540, พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  ยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ขอท่ี 
10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ   
มิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเปน
ขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปราม
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับและตอบสนองความตองการพรอมอํานวยความสะดวก  
แกประชาชน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในระบบราชการนั้น  

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559  เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน  
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560-2564)  และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ปและแผนปฏิบัติราชการประจําปซ่ึง
ยุทธศาสตรชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”   

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม  องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
จึงแสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต เพ่ือกําหนดใหจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 3 ป (พ.ศ.2562 – 2564) ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปราม
การทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวางตอไปและเพ่ือใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุก     
ภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีมาตรฐาน       
ความโปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance 
& Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม  เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝาย
การเมือง  หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน  เพ่ือให
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง จึงไดประกาศเจตจํานงในการตอตานการทุจริตขององคการ
บริหารสวนตําบลกลวยกวาง เพ่ือกําหนดเปนนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสของ อบต.ฯ  ใหมีมาตรฐาน   
และยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติภายในองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวางดังนี้ 

1. นโยบาย นโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับความโปรงใส ซ่ือสัตย สุจริตและตรวจสอบได 
แนวปฏิบัติ          1)  มีการกําหนดนโยบายดานความโปรงใส ซ่ือสัตยสุจริต ชัดเจน และ 

        ประกาศใหประชาชนทราบและแจงเวียนทุกสวนราชการทราบ 
        และถือปฏิบัติ 

    2)  มีการบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ใหบริการ 
         ตอบสนองความตองการของประชาชนดวยความรวดเร็ว ถูกตอง  
                             เสมอภาพ โปรงใส และเปนธรรม 
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    3)  มีการปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากร มีความรูความเขาใจ 
         ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
         มาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 

2.  นโยบาย  การเปดเผยขอมูลขาวสาร ตาม พรบ.ขอมูลขาวสาร 
แนวปฏิบัติ         1)  มีชองทางประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต 
                           ของทางราชการอยางนอย 3  ชองทาง 
   2)  มีคณะทํางานการเปดเผยขอมูลขาวสารขององคกร 
   3)  มีการแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทํามาตรฐานความโปรงใส 
   4)  มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทํามาตรฐานความโปรงใส 
   5)  มีการจัดซ้ือ จัดจาง ดวยความโปรงใสทุกข้ันตอนท้ังภาคเอกชน  
                           ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน  

3. นโยบาย  การตรวจสอบการทํางานภายในองคกร 
แนวปฏิบัติ         1)  มีการวางระบบควบคุมภายในองคกร 
   2)  มีการวางระบบควบคุมภายในของแตละสวนราชการ 
   3)  มีการรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามระเบียบท่ีกําหนด 

4. นโยบาย  ระบบการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน/คํารองท่ัวไป 
แนวปฏิบัติ         1)  มีการมอบหมายงานใหเจาหนาท่ีในการรับผิดชอบเรื่องราว 
         รองทุกข/รองเรียน/คํารองท่ัวไป 
   2)  มีการรายงานการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน/คํารองท่ัวไป 
   3)  มีคูมือการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน/คํารองท่ัวไป 
   4)  มีชองทางการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน/คํารองท่ัวไป 
                           มากกวา 2 ชองทาง 

5. นโยบาย  มีกําหนดมาตรฐานการใหบริการและการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ 
           ของแตละสวนราชการ 

                     แนวปฏิบัติ        1)  มีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบของแตละสวนราชการอยางชัดเจน 
  2)  มีการลดกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการประชาชน 
  3)  มีการจัดทําคูมือมาตรฐานการใหบริการประชาชนและประกาศใหประชาชนทราบ 

 จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  10  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 

(นายไพบูลย   เชื้อทอง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
เรื่อง   เจตจํานงในการตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 

อําเภอหวยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 
........................................................... 

 ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 
พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบายของรัฐบาล    
ขอท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริต          
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรี  
ความเปนขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือปองกัน   
และปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับและตอบสนองความตองการพรอม  
อํานวยความสะดวกแกประชาชน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในระบบราชการนั้น  

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560 - 2564)  และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป  ซ่ึงยุทธศาสตรชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”  

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม  องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
จึงแสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต เพ่ือกําหนดใหจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 3 ป (พ.ศ.2562 – 2564) ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปราม
การทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวางตอไปและเพ่ือใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุก     
ภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีมาตรฐาน       
ความโปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance 
& Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม  เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝาย
การเมือง  หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน  เพ่ือให
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง จึงประกาศเจตจํานงในการตอตานการทุจริตขององคการบริหาร
สวนตําบลกลวยกวาง เพ่ือกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสใหเปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคานิยม
สําหรับขาราชการและบุคลากรขององคกรใหยึดถือและปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนๆ โดยมุงม่ังท่ีจะ
นําหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส บริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการ
ทุจริต เพ่ือใหบรรลุเจตนารมณดังกลาว จึงใหสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง ถือปฏิบัติและการ
ดําเนินการ  ดังนี้ 
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      1.  บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของประชาชน 

ดวยการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม 
                2.  ปลูกฝงคานิยมและทัศคติใหบุคลากรในสังกัด  มีความรูความเขาใจ  ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 
 3.  ดําเนินการจัดซ้ือ จัดจาง สงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกข้ันตอนและเปดโอกาส
ใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปดเผย
ขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
 4.  ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกขผานศูนย
ดํารงธรรมองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
 5.  กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผูท่ีทุจริตอยางจริงจัง 

 จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  10  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

 
 

(นายไพบูลย   เชื้อทอง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


