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  เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้ง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) ได้ให้
ความส าคัญต่อการต่อต้านทุจริต และให้ภาคราชการเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและ       
ธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมทั้งพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง  เพื่อให้ภาคราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่
ประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จึงจัดท านโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางการปฏิบัติรวมทั้งเป็นค่านิยมร่วม
ส าหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่งถึงตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอ และปัจจุบันการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ  ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะทื่ 3 (พ.ศ.2560-2564)  ซึ่งเป็นการยกระดับให้การประเมิน
คุณภาพและความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกที่หน่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ  
 

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและเพื่อเป็นการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จึงขอประกาศนโยบาย/มาตรการเพื่อสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ดังนี้ 

ค านิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รปัช่ัน 
   ทุจริต หมายถึง การแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้  โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง
หรือผูอ้ื่น 
   คอร์รปัช่ัน หมายถึง การให้สัญญาว่าจะให้ การรับ เรียกรับทรัพย์สิน ไม่ว่าจะอยู่ใน
รูปแบบของเอกสาร ข้อมูล เงินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่ถูกต้องเหมาะสม  เพื่อให้บุคคลยกเว้นการกระท า
อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ต่อตนเองหรือผลประโยชน์ใดๆ  อันมิชอบให้กับตนเอง พวกพ้อง 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระท าที่ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  ของหน่วยงาน และ 
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กฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย ต่อประชาชน กลุ่มบุคคล หรือบุคลากร บริษัทห้างร้านหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และองค์กรอื่นใดที่ติดต่อเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้
ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนมธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่นให้กระท าได้   

   หลักทั่วไปของนโยบายในการต่อต้านคอรร์ปัชัน 
   ห้ามผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกประเภท
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ด าเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์ปรปัชันในทุกรูปแบบ และห้าม
กระท าการอื่นใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาลคุณธรรมจริยธรรมและยึดหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของข้าราชการและปฏิบัติตาม
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานและ
ข้อก าหนดในการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสังคม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และข้อก าหนดทางกฎหมาย 
 

   แนวทางปฏบิัต ิ
 บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้

ก าหนดไว้ ดังนี้ 
1. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับสินบน 

จรรยาบรรณข้าราชการ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นๆ ของทางราชการ โดยต้องไม่
เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทกุรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงและทางอ้อม 

2. ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับ 
สินบนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมในเรื่องที่ตนมีหน้าที่
รับผิดชอบ ทั้งทางตรงและโดยอ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน 

3. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน โดยถือเป็น 
หน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บัง่คับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ  

4. ในการด าเนินการใด ๆ ที่อาจมีความเส่ียงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน บุคลากร    
ทุกระดับจะต้องปฏิบัติโดยระมัดระวัง โดยเฉพาะเรื่อง ต่อไปนี้ 

- การให้หรือรับของขวัญ ของก านัล การเล้ียงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้
เป็นไปตามปฏิบัติที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ของข้าราชการก าหนด รวมถึงนโยบายการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด 

- การให้เงินบริจาค เพื่อการกุศลแก่องค์กรใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม
ต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบที่ก าหนดไว้และถูกต้อง
ตามกฎหมายตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูก
น าไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างในการติดสินบน 

-  
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- การจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทห้างร้าน หรือเอกชน และความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึง
การติดต่องานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรคือบริษัทเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีส่วน 
เกี่ยวข้อง จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์และต้องด าเนินการให้เป็นตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

 

  นโยบาย/มาตรการ  เพื่อพฒันาหน่วยงานให้มคีณุธรรมและความโปรง่ใส 
1. ด้านความโปร่งใส (Transparency Index) 

ผู้บริหารยืดมั่นและสนับสนุนการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างจริงจังและ
ส่งเสริมให้บุคลากร ผู้ใต้บังคับบัญชามีคุณธรรม ซื่อสัตย์และความโปร่งใส แนวทางปฏิบัติ 
โดย 

1.1 การบริหารงานงบประมาณจะใช้จ่ายเงินงบประมาณตามวัตถุประสงค์ตามระเบียบแบบแผน 
1.2 การจัดซื้อจัดจ้างต้องด าเนินการโดยโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ไม่เรียกรับ

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.3 การด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้แต่ละส่วนที่รับผิดชอบ

ปิดประกาศและเผยแพร่ข้อมูลโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 และในปีงบประมาณต่อๆ ไป เช่น การปิดประกาศ ณ หน่วยงาน ตลอดจนเผยแพร่
ตามส่ือต่างๆ เช่น เว็บไซด์ เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบข้อมูล 

1.4  การร้องเรียน/พฤติกรรมควรร้องเรียน 
- เมื่อพบเห็นการกระท าการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับส านักงานฯ  เช่น พบเห็นบุคคลที่

เกี่ยวข้องกับส านักงานฯ ติดสินบน/รับสินบน ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับเจ้าหน้าที่
ของบริษัทห้างร้าน ประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือพบเห็นการกระท า
ที่ผิดช้ันตอนตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการที่อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต
คอร์รัปชัน หรือพบเห็นการกระท าผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม
อันดี ตลอดจนผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพข้าราชการส่วนท้องถิ่น สามารถร้องเรียน
ผ่านทางช่องทางได้ ดังนี้ 

- ทางโทรศ พท์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เบอร์ 035-340736  
- ทางจดหมาย ส่งมาที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านร่อม 

อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130 
- ทางเว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม http://www.banrome.go.th 
- ทาง Facebook องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 

2. ด้านความพร้อมรบัผดิ (Accountability index)  
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในส านักงานฯ มีความรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบ
ความรับผิดชอบต่อบุคคล หรือกระท าการสิ่งต่างๆ แนวทางปฏิบัติโดย 
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                       2.1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน ด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย และ
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของ
ตนเอง 
          2.2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องปฏิบัติงาน โดยมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ 
          2.3 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงาน มีความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบความ
รับผิดชอบต่อบุคคลหรือกระท าส่ิงต่างๆ 
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏบิัตงิาน (Curruption –free index) 
          ยึดมั่นและสนับสนุนให้มีระบบกลไกในการปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ แนวทางปฏิบัติโดย 
          3.1 การบริหารงานเป็นไปตามกระบวนการมาตรฐาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เห็นแก่พวกพ้อง  
ไม่เรียกรับสินบน ไม่ใช้ต าแหน่งหาผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์ 
          3.2 ยึดมั่นและสนับสนุนให้มีระบบกลไกในการปลอดจากการทุจริตในการปฏิบตัิงาน เพื่อให้
การปฏิบัติงานมีระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

3.3 ยึดหลักการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

4. ด้านวัฒนธรรมคณุธรรมในองคก์ร (Integrity Culture Index) 
          สร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ 
สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ กลายเป็นระเบียบประเพณีปฏิบัติที่ถกูต้องแนวทางปฏิบัติโดย 
 4.1 สร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ กลายเป็นระเบียบประเพณีปฏิบัติที่ถูกต้อง  
http://www.facebook.com/.banrome 
         4.2 มีการก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 
               1) บุคลากรมีความพร้อมความรับผิดชอบและส านึกในการรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 
               2) สร้างส านึกในการให้บริการต่อผู้มาใช้บริการ โดยค านึงถึงความต้องการของผู้รับบริการ
เป็นหลัก 
               3) การท างานเป็นทีม ได้แก่ การประสานงานกันภายในหน่วยงาน 
 4.3 เสริมสร้างบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ดังนี้ 
               1) ส่งเสริมในเรื่องความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในองค์กร เพราะนับได้ว่าเป็นจุดเด่นต้นของการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร 
       2) การสร้างความรวดเร็วในการท างาน ทั้งในการปฏิบัติงานภายในและความรวดเร็วในการ
ให้บริการต่อผู้มาใช้บริการ 
               3) การเปิดใจรับค าวิพากวิจารณ์เพ่ือปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น 
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5. ด้านคณุธรรมการท างานในหน่วยงาน  (Work Integrity Index) 

      สร้างจิตส านึกที่ดีของผู้น าองค์กร ในการส่วนเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องร่วมสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรมแนวทางปฏิบัติโดย 

1) พัฒนาและปรับปรุงการจัดการภาครัฐที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร 
2) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร เพื่อเป็นต้นแบบในการเรียนรู้และปฏิบัติ 
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม 

     5.1 มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 
  (1) พัฒนาและปรับปรุงการจัดการภาครัฐที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร ดังนี้ 
     1) จัดให้มีช่องทางส าหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ร้องทุกข์ ร้องเรียนเกี่ยวกับ
ปัญหาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ 
     2) ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานโดยการยึดถือระบบคุณธรรม โดยพยายามขจัดระบบเส้น
สายพวกพ้องออกไป และพิจารณาในเรื่องความรู้ความสามารถของบุคลากรเป็นหลัก  

      (2) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร เพื่อเป็นต้นแบบในการเรียนรู้และปฏบิัติดังนี้ 
         - ส่งเสริมการพัฒนาจิตใจพฤติกรรมอันดีงามที่ควรปฏิบัติแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เช่น  

การบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์  กิจกรรมท าความสะอาดส านักงานฯ การเข้าวัดปฏิบัติธรรมกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคมต่างๆ  
          (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรม ธรรมมาภิบาล
ของข้าราชการและองค์กร ดังนี้ 
       1) เปิดช่องทางให้บุคลากรภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลด้านคุณธรรม  
จริธรรมและการประพฤติมิชอบในการปฏิบตัิราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
       2) เผยแพร่ผลการด าเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 

6.นโยบายหลกัด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการสื่อสารและการรับส่งข่าวสารต่างๆ และการน าเสนอเรื่องราวความรู้สึก

นึกคิด ความรู้ หรือสิ่งอื่นใด ที่ต้องการให้ผู้รับสารรู้และเข้าใจข้อมูล โดยมุ่งให้ความรู้และสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและน าไปสู่การปฏิบัติงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 

6.1 แนวทางปฏิบัติโดย 
     (1) ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง 
     (2) ส่งเสริมการติดต่อส่อสารจากล่างขึ้นบน 
     (3) ส่งเสริมการติดต่อส่ือสารจากแนวนอน 
     (2) ส่งเสริมการติดต่อส่อสารจากแนวทแยง 
6.2 มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
  (1) ส่งเสริมการติดต่อส่ือสารจากบนลงล่าง ดังนี้ 
       1) ผู้บังคับบัญชาบอกเป้าหมายวัตถุประสงค์ของงาน 
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      2) ผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน 
      3) ผู้บังคับบัญชาให้ข้อมูลย้อนกลับในการท างาน (Performance Feedback) 
      4) มีการประชุม (Meeting) 
      5) ผู้บังคับบัญชาสามารถชี้แนะให้บุคลากรเห็นความสัมพันธ์ของงานมีความส าคัญและมีผล

ต่อแผนงานโครงการของส านักงานอย่างไร เพื่อจะได้ช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น       
(2) ส่งเสริมการติดต่อส่ือสารจากล่างขึ้นบน ดังนี้ 
       1) เปิดโอกาสให้บุคลากรขอค าแนะน าจากหัวหน้างานง 
       2) มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ 
       3) จัดให้มีกล่องรับและแสดงความคิดเห็นภายในส านักงานฯ 
       4) จัดส ารวจทัศนคติของบุคลากรในเรื่องต่างๆ 
(3) ส่งเสริมการติดต่อส่ือสารแนวนอน ดังนี้ 

              ส่งเสริมให้มีการส่ือสารในกลุ่มงานเดียวกัน หรือในระดับเดียวกัน จะมีความเป็นมิตรกันเอง
จะช่วยให้การประสานงานได้ดีขึ้น ซึ่งช่วยลดเวลาการส่ือสารตามสายงาน และยังเป็นช่องทางในการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ ในองค์กรเพราะได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลระหว่างกันท าให้เห็นโอกาสต่างๆ มากขึ้น 

(4) ส่งเสริมการติดต่อส่ือสารแนวทแยง ดังนี้ 
              ส่งเสริมให้มีการสื่อสารข้ามแผนกและข้ามระดับ เพื่อสร้างการท างานที่บูรณาการเอื้อต่อการ
ท างานภายในส านักงานฯ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ให้ผู้บริหารผู้บังคับบัญชาหน่วยงานข้าราชการ
และบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ถือปฏิบัติตามเจตจ านงดังกล่าวนี้โดยครบถ้วน การไม่
ปฏิบัติตามให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน น าไปประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนหรือส่ังให้ได้รับการ
พัฒนาหรือรายงานให้ผู้บังคับชาชั้นต้นทราบเพื่อพิจารณาด าเนินการทางวินัยต่อไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560-2564)  และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี          
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครั ฐ ก าหนดให้ปลูกฝัง
ค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต 
ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน     
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น 
   

                    *********************** 
 

                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
                                            https://www.banrome.go.th 
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