
เรื่อง  การแสดงเจตจํานงการบริหารงานดวยความซ่ือสัตย

ในการบริหารราชการของ

  ----------------------------------------------------------------
 

ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี
2564) และนโยบายของรัฐบาล ขอท่ี 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
การรักษาศักด์ิศรีความเปนขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริ
เพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับ
ตองการ พรอมอํานวยความสะดวกแกประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสระแกว
มีคุณธรรม มีความโปรงใส ปราศจากการทุจริต 
องคกรใหยึดถือปฏิบัติควบคูกับ กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืน  ๆ
ปฏิบัติงานตามเจตจํานงท้ังตอเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน
คุณธรรม  และความโปรงใสในการบริหารราชการของ
สูงสุดตอประเทศชาติและประชาชน โดยมีรายละเอียดการกําหนดนโยบาย มาตรการและแผนงาน
ดําเนินการตามเอกสารแนบทายประกาศน้ี

จึงประกาศเพ่ือใหทราบโดยท่ัวกัน

  

 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสระแกว 

การบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต เสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใส

ในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลสระแกว

---------------------------------------------------------------- 

ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
ลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี
และนโยบายของรัฐบาล ขอท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล

รทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรม
การรักษาศักด์ิศรีความเปนขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับ
ร พรอมอํานวยความสะดวกแกประชาชน เพ่ือสรางความเช่ือม่ันในระบบราชการ น้ัน

องคการบริหารสวนตําบลสระแกว จึงขอแสดงเจตจํานงท่ีจะบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต 
มีคุณธรรม มีความโปรงใส ปราศจากการทุจริต เพ่ือเปนมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ คานิยมสําหรับบุคลากรของ
องคกรใหยึดถือปฏิบัติควบคูกับ กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืน  ๆและพรอมท่ีจะไดรับการติดตามตรวจสอบการ

านตามเจตจํานงท้ังตอเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน และสาธารณชนภายนอกหนวยงาน เพ่ือเสริมสราง
และความโปรงใสในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลสระแกว

สูงสุดตอประเทศชาติและประชาชน โดยมีรายละเอียดการกําหนดนโยบาย มาตรการและแผนงาน
ดําเนินการตามเอกสารแนบทายประกาศน้ี  

ใหทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี   6    เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕

 

 

 

   (นายวิโรจน  พิมเสน) 

  นายกองคการบริหารสวนตําบลสระแกว 

 

 

  

 

 

 

สุจริต เสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใส 

องคการบริหารสวนตําบลสระแกว 

) พ.ศ. 2557  พระราช 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560– 
การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกัน

กําหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกใน
ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับ และตอบสนองความ
เพ่ือสรางความเช่ือม่ันในระบบราชการ น้ัน 

แสดงเจตจํานงท่ีจะบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต       
แนวทางปฏิบัติ คานิยมสําหรับบุคลากรของ

และพรอมท่ีจะไดรับการติดตามตรวจสอบการ
และสาธารณชนภายนอกหนวยงาน เพ่ือเสริมสราง

องคการบริหารสวนตําบลสระแกว อันจะกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอประเทศชาติและประชาชน โดยมีรายละเอียดการกําหนดนโยบาย มาตรการและแผนงานเพ่ือใหหนวยงาน

๒๕60 

 



 

คํากลาวแสดงเจตจํานงการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต เสริมสรางคณุธรรม  

และความโปรงใสในการบริหารราชการของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสระแกว 

                                     --------------------------------------------- 
     

ขาพเจา นายวิโรจน  พิมเสน  ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลสระแกว ขอแสดงเจตจํานง 

ตอสาธารณชน ประชาชนท่ัวไป ผูนําทองท่ี สมาชิกสภาทองถ่ิน กลุมองคกร พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง

ขององคการบริหารสวนตําบลสระแกวทุกทานวา ขาพเจาจะปฏิบัติหนาท่ีในการบริหารราชการภายใตภารกิจของ                  

องคการบริหารสวนตําบลสระแกวดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม มีความโปรงใส ปราศจากการทุจริต และ

พรอมท่ีจะไดรับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานท้ังจากเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน และสาธารณชนภายนอก

หนวยงาน โดยพรอมจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความต้ังใจ ขยันหม่ันเพียร เขมแข็ง อดทน เห็นแกประโยชนสวนรวม

มากกวาประโยชนสวนตน มีจิตสํานึกท่ีดี พรอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และปฏิบัติงานโดยยึดถือความถูกตอง

ตามระเบียบกฎหมายอยางเครงครัด และจะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการ และจะยืนหยัดตอตานการ

ทุจริตทุกรูปแบบ 
 

 

 

(นายวิโรจน  พิมเสน) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลสระแกว 

 วันท่ี    6    เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 

 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบาย มาตรการ การแสดงเจตจํานงการบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต เสริมสรางคุณธรรม  

และความโปรงใสในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลสระแกว 

ลงวันท่ี   6   เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 

-------------------------------- 
 

 เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล  เร่ืองการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และ
การปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  และยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบ 
ปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564)  และยุทธศาสตรท่ี 4 การประเมินประเด็นคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ องคการบริหารสวนตําบลสระแกวจึงไดกําหนดนโยบาย มาตรการ
การแสดงเจตจํานงการบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต เสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหาร
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลสระแกว ดังน้ี 

1. ดานความโปรงใส  โดยการพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหนวยงานใหมี 
ความโปรงใสและเปนธรรมตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
   ๑.๑ การใหและเปดเผยขอมูลตาง  ๆของหนวยงานตองชัดเจน ถูกตอง และครบถวน รวมถึงการให
ประชาชนหรือผูมีสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูลตาง ของหนวยงานไดโดยสะดวกและรวดเร็ว 
 

   1.2 การดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางตองดําเนินการและสงเสริมใหเกิดความโปรงใสในทุก

ข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนด  

   1.3 การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานในข้ันตอนตาง  ๆของ

หนวยงาน ต้ังแตการแสดงความคิดเห็น รวมวางแผนและจัดทําแผนงาน รวมดําเนินการ และรวมติดตามตรวจสอบ

การดําเนินงานของหนวยงาน 
 

   1.4 การดําเนินการ/การจัดการกับเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีอันไม

โปรงใสหรือทุจริตตอหนาท่ี 

   1.5 การดําเนินการตามมาตรการ ระเบียบกฎหมายเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 
 
 

2. ดานความพรอมรับผิด โดยการพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจาหนาท่ีใหมี

ความรับผิดชอบ ตามบทบาทหนาท่ีของตน โดยคํานึงถึงความสําเร็จของงาน มีความพรอมในการปฏิบัติงานตาม

ภาระหนาท่ี และพฤติกรรมในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐโดยมุงผลสําเร็จของงาน ดังน้ี 
 

   2.1 ผูบริหารและเจาหนาท่ีของหนวยงานตองมีพฤติกรรมและทัศนคติท่ีแสดงถึงการปฏิบัติงาน

ตามหนาท่ีอยางเต็มประสิทธิภาพ 
 

   2.2 เจาหนาท่ีตองปฏิบัติงานในทุกข้ันตอนใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ

อยางครบถวนและเครงครัด และพรอมท่ีจะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
 

   2.3 ผูบริหารหนวยงานท่ีจะตองมีเจตจํานงในการบริหารงานอยางซ่ือสัตยสุจริต และพรอมรับผิด

เม่ือเกิดความผิดพลาด  

   2.4 เสริมสรางการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหพรอมในการปฏิบัติงาน จะตัดโอกาสจุดออนไมใหมี

ความเส่ียง และหากเกิดความเสียหายจากบริหารงานพรอมรับผิดชอบจากผลของการบริหารงานน้ัน 
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3. ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาและสงเสริมพฤติกรรมของเจาหนาท่ี

ของรัฐใหมีการดําเนินการโดยเปนธรรมและโปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ ดังน้ี 

   3.1 สอดสองและปองกันการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในหนวยงานมิใหมีพฤติกรรมท่ีเขาขายการ

ทุจริตตอหนาท่ี เชน การเรียกรับเงิน ส่ิงของ หรือผลประโยชนตาง  ๆจากผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือแลกกับการ

ปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ/ ละเวนการปฏิบัติหนาท่ี/การใชตําแหนงหนาท่ีของตนเองอยางไมเปนธรรม 

เพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเอง พวกพองของตน หรือผูอ่ืน 
 

   3.2 สอดสองและปองกันการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารมิใหมีพฤติกรรมท่ีเขาขายการทุจริตในเชิง

นโยบาย ซ่ึงมีลักษณะเปนการทุจริตเกิดจากความสัมพันธเก้ือหนุนกันระหวางผูบริหารของหนวยงานกับผูมีสวนได

เสียท่ีเปนหนวยธุรกิจเอกชน เพ่ือเอ้ือผลประโยชนในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหนวยงานและเปล่ียนกับการ

กําหนดนโยบายหรือการอนุมัติใด  ๆของผูบริหารของหนวยงาน 

   3.3 การบริหารงานเปนไปตามกระบวนการมาตรฐาน ไมเลือกปฏิบัติ  ไมเห็นแกพวกพอง ไมเรียก

รับสินบน  ไมใชตําแหนงหาประโยชนหรือเอ้ือประโยชน 
    

4. ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร โดยการพัฒนาและสงเสริมใหสวนราชการในสังกัดใหปฏิบัติราชการ
โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มีระบบตอตานการทุจริต  และปลูกฝงพฤติกรรมสุจริตจนกลายเปนแนวทางปฏิบัติ
ประจําหรือวัฒนธรรมของหนวยงาน ดังน้ี 
   4.1 การปลูกฝง สรางจิตสํานึกหรือถายทอดแกกันของเจาหนาท่ีในหนวยงาน เพ่ือใหมีพฤติกรรม

และทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต ละอายและเกรงกลัวท่ีจะกระทําทุจริต จนกลายเปน

วัฒนธรรมท่ีดีของหนวยงาน  

   4.2 การปลูกฝงและสรางจิตสํานึกใหแกเจาหนาท่ีใหเกิดวัฒนธรรมทางความคิดในการแยกแยะ

ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
 

   4.3 มีการกําหนดและจัดทําแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน 
 

   4.4 การมีกระบวนการตรวจสอบ การถวงดุลภายในท่ีเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ จนกอใหเกิด

เปนวัฒนธรรมในการรวมตอตานการทุจริตได 
 

 5. ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน โดยการพัฒนาและสงเสริมทุกสวนราชการในสังกัดใหปฏิบัติ
ราชการโดยยึดถือระบบธรรมาภิบาล มีคุณธรรม มีความโปรงใสในการบริหารงานบริหารบุคคล และบริหารงาน
งบประมาณ มุงเนนผลประโยชนสวนรวม ดังน้ี 

5.1  มีการจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
5.2  เจาหนาท่ีมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามคูมืออยางเครงครัด/เปนธรรมและเทาเทียม 
5.3  มีกระบวนการแสดงถึงความมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล เชน ความดีความชอบ มี 

กระบวนการสรางแรงจูงในและความกาวหนาในสายงานและสมรรถนะเจาหนาท่ี 
5.4  มีกระบวนการแสดงถึงความมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณอยางโปรงใส  พิจารณาการ 

ใชจายอยางคุมคา 
5.5  หัวหนางานมีพฤติกรรมแสดงออกอยางมีคุณธรรมในการส่ังงาน/มอบหมายงานตองคํานึงถึง 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายของผูรับมอบงาน 
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6. ดานการส่ือสารภายในหนวยงาน  โดยการพัฒนาและสงเสริมใหมีชองทางประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล ใหมีการนํากระบวนการ รูปแบบ วิธีการ การนําเทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใช

ในการประชาสัมพันธให ใหประชาชนสามารถแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกข ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และสามารถส่ือสารใหประชาชน และบุคลากรในสังกัดสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของไดโดย

เปดเผย รวดเร็ว และถูกตอง  

  

 

(นายวิโรจน  พิมเสน) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลสระแกว 

 วันท่ี    6    เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




