
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
เรื่อง ก าหนดนโยบาย มาตรการและแผนงาน เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ดังนั้น เพ่ือให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มีการด าเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น   
มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 25๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน   
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ที่ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ
การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นในระบบราชการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ งห์บุรี  จึ งได้ก าหนดนโยบาย มาตรการและแผนงาน            
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีขึ้น และใช้
เป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
อ่ืนๆ เพ่ือให้สาธารณชน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้รับบริการ มีความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานขององค์การบริหา ร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน  
ที่มีความโปร่งใส การมีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)      
ด้วยความเป็นธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
      1.1 การให้และเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานต้องชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน 
รวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวก       
และรวดเร็ว 
      1.2 การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้า งต้องด าเนินการและส่งเสริมให้เกิด       
ความโปร่งใสในทุกข้ันตอนตามที่กฎหมายก าหนด 
      1.3 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในขั้นตอน   
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดท าแผนงาน ร่วนด าเนินการ และร่ วม
ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน 
      1.4 การด าเนินการ/การจัดการกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
อันไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่ 

  2. ความพร้อมรับผิด (Accountability) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของ
เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบ ตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยค านึงถึงความส าเร็จของงาน มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐโดยมุ่งผลส าเร็จของงาน ดังนี้ 
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      2.1 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ 
      2.2 เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
      2.3 การก าหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารหน่วยงานที่จะต้องมีเจนจ านงในการ
บริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการ
ขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 

  3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free) หมายถึง 
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการด าเนินโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐาน     
ในระหว่างการส่งมอบบริการหรือขั้นตอนการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับเสนอเงื่ อนไขพิเศษหรือจูงใจ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตนกลุ่ม หรือพวกพ้อง หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติกรรมเหล่านี้มากและ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการด้วยความเป็นธรรม
แล้วก็จะส่งผลให้หน่วยงานมีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
      3.1 สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมิให้มีพฤติกรรมที่เข้า
ข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือแลกกับ
การปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างไม่ 
เป็นธรรมเพื่อเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตน หรือผู้อื่นผู้ใด 
      3.2 สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่าย        
การทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหาร     
ของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพ่ือเอ้ือผลประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือ
สัมปทานของหน่วยงานแลกเปลี่ยนกับการก าหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผู้บริหารของหน่วยงาน 

  4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) หมายถึง หน่วยงานภาครัฐมีการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ  
และมีระบบการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
      4.1 การปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพ่ือให้มี
พฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมที่ดีของ
หน่วยงาน เป็นการกล่อมเกลาทางสังคม (Social Sanction) อันจะท าให้เกิดความอายหรือความกลัวที่จะ
กระท าการทุจริต 
      4.2 การปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ ซึ่งถือเป็นการป้องกันการทุจริตตั้งแต่รากฐานของพฤติกรรมการทุจริต 
      4.3 ก าหนดและจัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน 
      4.4 การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความส าคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
ในการร่วมต่อต้านการทุจริตได ้

 

/5. คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity)… 
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  5. คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) หมายถึง ระบบการบริหารงาน  
ของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์
ส่วนรวม มีระบบการบริหารงานงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องของการบริหารงานบุคคล ( Personnel 
Management)  ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ได้แก่  การสรรหา การพัฒนาและการรักษา        
ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) ยึดหลักความคุ้มค่า หมายถึง หน่วยงาน       
มีการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ ายงบประมาณ            
และความเป็นธรรมใน การมอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) ยึดหลักการค านึงความรู้ 
ความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
      5.1 การให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงาน โดยให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน       
ที่ชัดเจน 
      5.2 การปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดอยู่ เสมอ        
และจะต้องเป็นการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 
      5.3 การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน ทั้งในด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ เป็นต้น กระบวนการสร้าง
แรงจูงใจและความก้าวหน้าในสายงาน และในด้านการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ 
      5.4 การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไป
อย่างโปร่งใส และจะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า
มากที่สุด 
      5.5 การมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่จะต้อง
ค านึงถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุก
คนอย่างเท่าเทียม มีการสื่อสารและเอาใจใส่ ติดตามในการมอบหมายงานที่ได้รับมอบหมายไป ตลอดจน
รับผิดชอบในผลของงานที่ได้รับมอบหมายไปด้วย 
      5.6 การให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

  ๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน หมายถึง การสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบาย    
ทั้ง ๕ ด้าน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพ่ือให้เกิดความตระหนักและให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติ         
ที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี้ 
      ๖.๑ จัดท าโครงการ/กิจกรรม เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ทั้ง ๕ ด้าน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เกิดความเข้าใจและคุ้นเคย เช่น กิจกรรมท าความดีต่อสังคม 
      ๖.๒ ประชาสัมพันธ์และท าความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในแต่ละด้านให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ วันที่   ๘    พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

      (นายสรกฤช  เทียนถาวร) 
       นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 


