
 
 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

เรื่อง  เจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริต 
…………………….…………………..…………… 

  พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงตอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ  เม่ือวันศุกรท่ี 12  กันยายน  2557  ในนโยบายดานการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมี
ธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประการหนึ่ง คือ การเสริมสราง
ระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ  วางมาตรการปองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และ
สงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของเจาหนาท่ีฝายตางๆ ใชมาตรการทาง
กฎหมาย  การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักด์ิศรีของความเปนขาราชการ และ
ความซ่ือสัตยสุจริตควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกัน และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด  ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ท่ี 
ไมจําเปน  สรางภาระแกประชาชนเกินควร  หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซ้ือ จัดจาง  
การอนุญาต อนุมัติ  และการขอรับบริการจากภาครัฐ  ซ่ึงมีข้ันตอนยืดยาวใชเวลานาน ซํ้าซอน และเสียคาใชจายท้ัง
ของภาครัฐและประชาชน รวมท้ัง  ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ  และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับโดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวน
แหงชาติ 
   องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ  ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้  และเห็นวาจะตองมีการ
แปลงนโยบายขางตนของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง  และเพ่ือดําเนินการดังกลาว องคการบริหารสวนตําบล
แกใหญ  จึงประกาศเจตจํานงการบริหารงานความสุจริต เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญ
ยึดถือปฏิบัติ โดยมีองคประกอบดังนี้ 
  ขอ 1 : นโยบาย   องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ  ขอกําหนดนโยบายในการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ  โดยมีประกาศแสดง “แสดงเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริต”  เพ่ือให
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญ  ทุกระดับ ทุกคน ไดสํานึกตระหนัก และยึดถือปฏิบัติ 

  ขอ 2 : มาตรการและแนวทางการดําเนินการ   เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
ในอันท่ีจะสรางและแสดงถึงความโปรงใส ความพรอมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ความมี
วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ความมีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน และการมีการสื่อสารภายในหนวยงาน  
ไดกําหนดมาตรการและแนวทางการดําเนินงาน ดังนี ้
  2.1  บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล  
  2.2  ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.3  ทํางานเปนทีม 
  2.4  ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 6 ประการ 
   (1)  หลักนิติธรรม - ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งของทางราชการท่ีชอบดวยกฎหมาย 
   (2)  หลักคุณธรรม – ยึดม่ันในความถูกตองดีงาม ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

     (3)  หลักความรับผิดชอบ – ตระหนักในหนาท่ี  ความรับผิดชอบปฏิบัติงานอยาง 
เต็มกําลังความสามารถ ในตําแหนงหนาท่ีของแตละคน 

-/ (๔)  หลักความ... 
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   (4)  หลักความคุมคา – ใชทรัพยากรอยางประหยัด  และใหเกิดประโยชนสูงสุด  และมี
ความคุมคา คํานึงถึงประโยชนท่ีจะเกิดกับประชาชนเปนสําคัญ 
   (5)  หลักความโปรงใส – ยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดในการทํางานอยางโปรงใส เปดเผย
ขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน ตรงไปตรงมา ตองไมมีเรื่องผลประโยชนทับซอน และตองไมมีการทุจริตคอรรัปชั่น
เกิดข้ึน  และสามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานได 
   (6)  หลักการมีสวนรวม – ในการทํางานใหรับฟงขอมูล ขอคิดเห็นจากผูเก่ียวของทุกฝาย
รวมท้ังประชาขน 
  2.5  ยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ
เจาหนาท่ีของรัฐ 9 ประการ  ของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ดังนี้ 
   (1)  การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (2)  การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
   (3)  การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไม มี
ผลประโยชนทับซอน 
   (4)  การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
   (5)  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
   (6)  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
   (7)  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 
   (8)  การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   (9)  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร    

ขอ 3 : กลุมเปาหมาย  ขาราชการ  พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา  พนักงานจาง ทุกคน  

  ขอ 4 : วิธีดําเนินการ  เพ่ือขับเคลื่อนเจตจํานงการบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต ใหบรรลุ
ตามนโยบาย มาตรการและแนวทางท่ีกําหนด  องคการบริหารสวนตําบลจะไดดําเนินการ และขอกําหนดดังนี ้
   4.1  นําประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริตขององคการบริหารสวนตําบล
แกใหญ  แจงใหบุคลากรทุกคนรับทราบ 
   4.2  ประชาสัมพันธประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริต ขององคการ
บริหารสวนตําบลแกใหญ  เพ่ือใหสาธารณชนไดรับทราบถึงเจตจํานงของหนวยงาน ในชองทางตางๆ ไดแก  
ติดบอรดประชาสัมพันธหนาท่ีทําการ อบต., ลงเว็บไซตของ อบต.แกใหญ  (http://www.kaeyai.org) 

ขอ 5 : การบังคับใช 
ใหประกาศ “เจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริต”  ฉบับนี้มีผลใชบังคับตั้งแตบัดนี้  

เปนตนไป 
  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  24  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 
  

 
(นายประกาศิต  จันทนหอม) 

 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี 
                  นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

 



บันทกึขอความ 
สวนราชการ  สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ   

ที ่สร 71201/-                                          วันที ่  24  ตุลาคม   ๒๕61 

เร่ือง  ประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริต 

เรียน   พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ทุกทาน 

  พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงตอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ  เม่ือวันศุกรท่ี 12  กันยายน  2557  ในนโยบายดานการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมี
ธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประการหนึ่ง คือ การเสริมสราง
ระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ  วางมาตรการปองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และ
สงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของเจาหนาท่ีฝายตางๆ ใชมาตรการทาง
กฎหมาย  การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการ และ
ความซ่ือสัตยสุจริตควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกัน และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด  ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ท่ี 
ไมจําเปน  สรางภาระแกประชาชนเกินควร  หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซ้ือ จัดจาง  
การอนุญาต อนุมัติ  และการขอรับบริการจากภาครัฐ  ซ่ึงมีข้ันตอนยืดยาวใชเวลานาน ซํ้าซอน และเสียคาใชจายท้ัง
ของภาครัฐและประชาชน รวมท้ัง  ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ  และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับโดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวน
แหงชาติ 

   องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ  ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้  และเห็นวาจะตองมีการ
แปลงนโยบายขางตนของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง  และเพ่ือดําเนินการดังกลาว องคการบริหารสวนตําบล
แกใหญ  จึงประกาศเจตจํานงการบริหารงานความสุจริต เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญ
ยึดถือปฏิบัติ เพ่ือขับเคลื่อนเจตจํานงการบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต ใหบรรลุตามนโยบาย มาตรการและ
แนวทางท่ีกําหนด  องคการบริหารสวนตําบลจะไดดําเนินการ และขอกําหนดดังนี้ 
   1.นําประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริตขององคการบริหารสวนตําบลแก
ใหญ  แจงใหบุคลากรทุกคนรับทราบ 

   2. ประชาสัมพันธประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริต ขององคการบริหาร
สวนตําบลแกใหญ   เพ่ือใหสาธารณชนไดรับทราบถึงเจตจํานงของหนวยงาน ในชองทางตางๆ ไดแก  
ติดบอรดประชาสัมพันธหนาท่ีทําการ อบต., ลงเว็บไซตของ อบต.แกใหญ  http://www.kaeyai.go.th 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 

 
  (นายประกาศิต  จันทนหอม) 

 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี 
                  นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
 
 

 



 
แนวทางการปฏิบัติแนบทายตามประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริต 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ   
 

ดวยปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดถูกกําหนดเปนกลยุทธ
สําคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซ่ึงถือ
เปนการยกระดับใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐ เปนมาตรการ
ปองกันการทุจริตในเชิงรุกท่ีหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะตองดําเนินการ โดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐไดทราบ
ถึงขอบกพรองตางๆท่ีสะทอนจากเครื่องมือท่ีใชในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ และ
นํามาปรบัปรุงพัฒนาหนวยงานใหมีความโปรงใส เปนธรรม ปลอดจากการทุจริต ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ
วันท่ี 5 มกราคม 2559 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐเขารวมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอ 

  องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ  จึงขอประกาศแสดงเจตจํานงท่ีจะบริหารงานดวยความซ่ือสัตย
สุจริต มีคุณธรรม มีความโปรงใส ปราศจากการทุจริต และพรอมท่ีจะไดรับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตามเจตจํานงท้ังตอเจาหนาท่ีภายในหนวยงานและสาธารณชนภายนอกหนวยงาน ดังนี้ 
  ขอ 1 เจตจํานงในการบริหารงานและนําหนวยงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตท้ังตอเจาหนาท่ี
ภายในหนวยงานและสาธารณชนภายนอกหนวยงาน 
  เพ่ือเปนการแสดงความตั้งใจหรือคําม่ันท่ีจะบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต  มีคุณธรรม มี
ความโปรงใส ปราศจากการทุจริต และความพรอมท่ีจะไดรับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจํานงท่ีได
แสดงไว 
  ขอ 2 นโยบายในการพัฒนาองคกรใหมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงาน 
  กําหนดฯดยบายในการพัฒนาองคกรใหมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงาน เพ่ือใหผูบริหารและพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญทุกคน มุงม่ันพัฒนาหนวยงาน          
ให มี คุณธรรมและความโปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน                           
ของหนวยงานภาครัฐ 6 ดาน ดังนี ้
  2.1 ดานความโปรงใส เปนการเปดเผยขอมูล รวมถึงการดําเนินการตามภารกิจหนาท่ี          
ดวยความสุจริต โปรงใส และเท่ียงธรรม ซ่ึงมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   (1) มุงเนนการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได โดยยึดหลักความซ่ือสัตย สุจริต 
ถูกตอง เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ อยางเครงครัด 
   (2) ใหความสําคัญในการเปดเผยขอมูลของหนวยงานดวยความโปรงใส โดยยึดหลัก
ความสุจริต เท่ียงธรรม ถูกตอง ตรวจสอบไดตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
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   (3) ใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 
โดยยึดหลักความถูกตอง สุจริต โปรงใสและเท่ียงธรรม 
   (4) มุงเนนการบริหารจัดการเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส 
เท่ียงธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกตอง ตามกฎหมาย 
  2.2 ดานความพรอมรับผิด ผูบริหารและพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลไมฝาด มีความ
มุงม่ันตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน พรอม
รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี ดังนี้ 
   (1) มุงเนนการขับเคลื่อนหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โดยยึด
หลักสุจริต โปรงใส และเท่ียงธรรม พรอมรับผิดชอบ 
   (2) มุงม่ันในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานตามหนาท่ีอยางเต็มใจ กระตือรือรน มีความ
พรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบอยางเครงครัด 
  2.3 ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานของ
องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด ปฏิบัติตนตามแนวทาง ดังตอไปนี้ 
   (1) ยึดม่ันในการบริหารจัดการองคกรเดี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 
   (2) ยึดม่ันในการปฏิบัติงานเก่ียวกับความปลอดจากการการทุจริตในการปฏิบัติงาน ไม
รับสินบนและการใชตําแหนงหนาท่ีในการเอ้ือประโยชนในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ 
  2.4 ดานวัฒนธรรมในองคกร สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลแก
ใหญ  ปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   (1) สรางวัฒนธรรมองคกรเพ่ือใหผูบริหารและพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลแก
ใหญไมทนตอการทุจริต อับอายและเกรงกลัวตอการทุจริต จนกอใหเกิดวัฒนธรรมในการตอตานการทุจริตไดตาม
หลักนิติธรรม ภาระรับผิดชอบโดยยึดหลักความถูกตอง สุจริต โปรงใสและเท่ียงธรรม 
   (2) ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกร 
   (3) มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน โดยให
ผูบริหารและพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลไมฝาดถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
  2.5 ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน มีระบบการปฏิบัติงานท่ีไดมาตรฐาน ยึดหลักความ
ถูกตอง เปนธรรม เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายในหนวยงาน
ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   (1) มุงเนนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกตอง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ดวยความสุจริต โปรงใส และเท่ียงธรรม 
   (2) มุงเนนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม 
   (3) มุงเนนการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ 
โปรงใสตรวจสอบได คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด 
   (4) ใหความสําคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาท่ี และความ
รับผิดชอบดวยความเปนธรรม เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ 
   (5) ใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยและสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 
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  2.6 ดานการส่ือสารภายในหนวยงาน เพ่ือถายทอดนโยบายท้ัง 5 ดาน ดังกลาวขางตน ให
ผูบริหารและพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลไมฝาดทราบและถือปฏิบัติ ซ่ึงมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   (1) สื่อสารประชาสัมพันธในการถายทอดนโยบายท้ัง 5 ดาน ใหผูบริหารและพนักงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญเกิดความตระหนักและใหความสําคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานรัฐ โดยวิธีการ/ชองทางการสื่อสาร เชน หนังสือสั่งการ การปด
ประกาศ ประกาศทางเว็บไซต เปนตน 
   (2) ใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหมีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 5 ดาน ดังกลาวขางตน เชน หนังสือแสดงความคิดเห็น การแสดง
ความคิดเห็นในท่ีประชุมผูบริหาร/พนักงาน เปนตน 
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