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ขาพเจา  นายกิตต ิ  คําแกนคณู 
ตําแหนง   นายกเทศมนตรีตําบลวังชัย 

 

       ขาพเจาขอแสดงเจตจํานง  ตอสาธารณชนและเพื่อนขาราชการทุกคน 
วาขาพเจาจะปฏิบัติหนาที่ในการบริหารงานภายในพื้นที่และบริหารงานในทองที่
ตําบลวังชัยในเรื่องการดูแลเรื่องความสะอาด ถนน ความสะอาดชุมชนในตําบล 
งานบํารุง งานซอมแซม ควบคุมกองงานซอมแซมรักษา ดูแลรักษาสาธารณูปโภค     
งานสุขาภิบาล (ขยะมูลฝอย) รวมไปถึงการดูแลในเรื่องสวัสดิการประชาชน (ความ
ชวยเหลือดานขอมูลทะเบียนราษฎร) และบริหารงานของหนวยงานและพรอม
รับผิดชอบ  ในการบริหารงาน  โดยทุกข้ันตอนตองมี  ความถูกตองตามกฎระเบียบ  
อยางครบถวนเครงครัดจะตั้งใจปฏิบัติหนาที่  โดยเต็มกําลังความสามารถจะใช
อํานาจหนาที่  ดวยปญญาความรูคิดพิจารณาวาการกระทําสิ่งใดเปนความเจริญ  
การกระทําสิ่งใดเปนความเสื่อมการกระทําใดที่ตองทํา  และการกระทําใดที่ตอง   
ละเวน  และกําจัดจะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและจะยืนหยัดตอตาน
การทุจริตทุกรูปแบบ 
 
 
  
    

(นายกิตต ิ คําแกนคณู) 

นายกเทศมนตรีตําบลวังชัย 
ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๖  กุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 

นโยบาย  มาตาการ  เพ่ือพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดาํเนินงาน 



ของเทศบาลตําบลวังชัย 
********************************** 

 

         ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานเขา
รวมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐในปงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๕๙ – ๒๕๖๐  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติเสนอ และปจจุบันการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานภาครัฐ ไดถูกกําหนดเปนกลยุทธท่ีสําคัญของยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซ่ึงเปนการยกระดับใหการ
ประเมินคุณภาพและความโปรงใสในการดําเนินงานของภาครัฐเปนมาตรการปองกันการทุจริตในเชิงรุกท่ี
หนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะตองดําเนินการ ดังนั้น เพ่ือเปนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและเพ่ือเปนการ
ขับเคลื่อนการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ระยะท่ี ๓ 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลวังชัย จึงขอประกาศนโยบาย/มาตรการเพ่ือสรางคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลวังชัย  ดังนี้ 
 
คํานิยามตามนโยบายตอตานคอรรัปชัน 
         ทุจริต หมายถึง การแสวงหาผลประโยชนท่ีมิควรได  โดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 
                 คอรรัปช้ัน หมายถึง  การใหสัญญาวาจะให การรับ เรียกทรัพยสิน ไมวาจะอยูในรูปแบบของ 
เอกสาร ขอมูล เงินหรือประโยชนอ่ืนใด ซ่ึงไมถูกตองเหมาะสม เพ่ือใหบุคคลยกเวนการกระทําอันเปนการใหไดมา
หรือรักษาไวซ่ึงประโยชนตอตนเองหรือผลประโยชนใดๆ อันมิชอบใหกับตนเอง พวกพอง ท้ังทางตรงและทางออม 
รวมถึงการกระทําท่ีขัดตอศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ของหนวยงาน และกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย ตอ
ประชาชน กลุมบุคคล หรือบุคลากร บริษัทหางรานหรือผูมีสวนไดสวนเสีย และองคกรอ่ืนใดท่ีติดตอเก่ียวของกับ
เทศบาลตําบลวังชัย เพ่ือใหไดมาซ่ึงประโยชนอันมิควรไดท้ังตอองคกร ตนเอง หรือผูเก่ียวของ เวนแตเปนกรณีท่ี
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ินใหกระทําได 
 

 หลักท่ัวไปของนโยบายในการตอตานคอรรัปชัน 
 หามผูบริหาร ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง เจาหนาท่ี และบุคลากรทุกประเภทของ

เทศบาลตําบลวังชัย ดําเนินการยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ และหามกระทําการอ่ืนใดท่ีเปนการ
เก่ียวของกับการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ไมวาทางตรงหรือทางออมก็ตาม โดยยึดหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม
จริยธรรมและยึดหลักจรรยาบรรณแหงวิชาชีพของขาราชการและปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นอยางเครงครัด  ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานและขอกําหนดในการดําเนินงานเพ่ือให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดทางกฎหมาย 

  
 

แนวทางปฏิบัติ 
บุคลากรทุกระดับของเทศบาลตําบลวังชัย  ตองปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไว  ดังนี้ 
๑. ปฏิบัติตามนโยบายการปองกันและตอตานการทุจริต การใหหรือรับสินบน  จรรยาบรรณ 

ขาราชการ รวมท้ังกฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอบังคับอ่ืน ๆ ของทางราชการ โดยตองไมเขาไปเก่ียวของกับการ
ทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ  ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

๒. ไมกระทําการใดๆ ท่ีเปนการแสดงถึงเจตนาวาเปนการทุจริตคอรรัปชั่น การใหหรือรับสินบน 



แกผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับเทศบาลตําบลวังชัย  ในเรื่องท่ีตนมีหนาท่ีรับผิดชอบ ท้ังทางตรงและโดยออม
เพ่ือใหไดมาซ่ึงประโยชนสวนตน 

๓. ไมละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบการกระทําท่ีเขาขายการทุจริตคอรรัปชั่น โดยถือเปนหนาท่ี     
ท่ีตองแจงใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบไดทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ 

๔. ในการดําเนินการใดๆ ท่ีอาจมีความเสี่ยงตอการเกิดทุจริตคอรรัปชั่น บุคลากรทุกระดับ 
จะตองปฏิบัติโดยระมัดระวัง โดยเฉพาะเรื่อง ตอไปนี้ 

-  การใหหรือรับของขวัญ  ของกํานัล  การเลี้ยงรับรองและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ใหเปนไป 
ตามปฏิบัติหนาท่ีกฎหมาย กฎระเบียบ ของขาราชการกําหนด รวมถึงนโยบายการปองกันและตอตานการทุจริต
อยางเครงครัด 

-  การใหเงินบริจาค  เพ่ือการกุศลแกองคกรใดๆ ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนตอสังคมตอง 
ดําเนินการดวยความโปรงใส  ผานข้ันตอนตามระเบียบท่ีกําหนดไวและถูกตองตามกฎหมายตลอดจนมีการติดตาม
และตรวจสอบ เพ่ือใหม่ันใจวาเงินบริจาคไมไดถูกนําไปใชเพ่ือเปนขออางในการตัดสินบน 

-  การจัดซ้ือจัดจางกับบริษัทหางราน หรือเอกชน และความสัมพันธทางธุรกิจ รวมถึงการติดตอ 
งานกับผูมีสวนไดเสียหรือบริษัทเอกชน ตลอดจนบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ซ่ือสัตย
และตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 
 

นโยบาย/มาตรการ  เพ่ือพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใส 
 

  ๑. ดานความโปรงใส  (Transparency  Index) 
 ๑.๑  การบริหารงานงบประมาณจะใชจายเงินงบประมาณตามวัตถุประสงคตามระเบียบแบบ 

แผน 
๑.๒  การจัดซ้ือจัดจางตองดําเนินการโดยโปรงใส  ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน  ไมเรียกรับ 

ผลประโยชนทับซอน 
           ๑.๓  การดําเนินโครงการหรือกิจกรรม   ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ  ใหแตละสวนท่ี

รับผิดชอบปดประกาศและเผยแพรขอมูลโครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ในปงบประมาณตอๆไป เชน การปดประกาศ ณ หนวยงาน ตลอดจนเผยแพรตามสื่อตางๆ เชน เว็บไซต เพ่ือให
ประชาชนละผูสนใจไดรับทราบขอมูล 
 

๑.๔  การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีสถานท่ีหรือพ้ืนท่ีดําเนินการ  ใหดําเนินการ  ดังนี้ 
 -  ติดปายประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนในพ้ืนท่ีรับทราบ 
 -  อํานวยความสะดวกในการขอเขาตรวจสอบโครงการของประชาชน  ท้ังกอนดําเนินโครงการ

ระหวางดําเนินโครงการและหลังจากดําเนินโครงการ 
 -  ประเมินผลความพึงพอใจและผลกระทบเชิงลบ  เชิงบวก  หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

๑.๕  การรองเรียน/พฤติกรรมควรรองเรียน 
 -  เม่ือพบเห็นการกระทําการทุจริตท่ีเก่ียวของกับสํานักงานฯ เชน พบเห็นบุคคลท่ีเก่ียวของกับ

สํานักงานฯ ติดสินบน/รับสินบน ท้ังทางตรงหรือทางออมกับเจาหนาท่ีของบริษัทหางราน ประชาชนผูรับริการ ผูมี
สวนไดสวนเสีย หรืพบเห็นการกระทําท่ีผิดข้ันตอนตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการท่ีอาจจะเปนชองทางในการ
ทุจริตคอรรัปชั่น หรือพบเห็นการกระทําผิดกฎระเบียบ  ขอบังคับ ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี ตลอดจนผิด
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพขาราชการพลเรือน สามารถรองเรียนผานงานประชาสัมพันธได  (ณ สํานักงานเทศบาล



ตําบลวังชัย  เลขท่ี  ๙๙๙  หมู ๑๐  อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน ทางโทรศัพท/โทรสาร  ๐ ๔๓๔๓ ๑๕๐๘    
ตูแสดงความคิดเห็น/กลองรับเรื่องรองทุกข  เว็ปไซด www.tbwangchai.go.th หรือเฟสบุค เทศบาลตําบลวังชัย)   

๒. ดานความรับผิดชอบ  (Accountability  Index) 
-  จะเสริมสรางการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหพรอมในการปฏิบัติงาน  จะตัดโอกาสจุดออนไมใหมี 

ความเสี่ยง  และหากเกิดความเสียหายจากบริหารงานพรอมรับผิดชอบจากผลของการบริหารงาน นั้น 
  

๓. ดานความปลอดภัยจาการทุจริตในการปฏิบัติงาน  (Corruption-free  Index) 
  -  การบริหารงานเปนไปตามกระบวนการมาตรฐาน ไมเลือกปฏิบัติ ไมเห็นแกพวกพอง ไมเรียก
รับสินบน  ไมใชตําแหนงหาประโยชนหรอืเอ้ือประโยชน 
  -  ยึดหลักการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล  หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

  ๔.  ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร  (Integrity  Culture  Index) 
  -  การเบิกจายการใชจายเงินงบประมาณทุกชนิดตองมีการตรวจสอบกอนเบิกจาย หากมีการ
ทักทวงตองแกไขปญหานั้นทันที 
  -  เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสุจริต ไมทนตอการทุจริต ละอายและเกรงกลัวท่ีจะกระทําทุจริต 
  -  เสริมสรางระบบคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม เชน การไมใช
ทรัพยากรสวนกลางเพ่ือประโยชนสวนตัว เปนตน 
  ๕. ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน  (Work  Integrity  Index)  
  -  เสริมสรางคุณธรรม มีความออนนอมถอมตน ไมสรางความแตกแยกสามัคคี 
  -  พัฒนาสิ่งแวดลอมท่ีทํางานใหนาอยูนาทํางาน 


