ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น
เรื่องเจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริต
............................................................
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2553 ในนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรร
มาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประการหนึ่ง คือ การเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง
และส่ ง เสริ ม ให้ มีการวางระบบพิ ทักษ์คุ ณธรรมมาใช้ ในการบริห ารงานบุ คคลของเจ้า หน้าที่ ฝ่ ายต่า งๆ ใช้
มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็น
ข้าราชการ และความซื่ อสั ตย์ สุ จ ริ ต ควบคู่กั บการบริห ารจัด การภาครัฐ มี่มีป ระสิ ทธิ ภ าพเพื่ อป้อ งกัน และ
ปราบปรามการทุจ ริ ตและประพฤติมิช อบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิ กหรือแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควรหรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต
เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างการอนุญาต อนุมัติ และการขอรั บบริการจากภาครัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยึดยาวใช้
เวลานาน ซ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้
ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุก
ระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องนี้ และเห็นว่าจะต้องมีการแปลง
นโยบายข้างต้นของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และเพื่อดาเนินการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบล
สร้างแป้น จึงประกาศเจตจานงการบริหารงานความสุจริต เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลสร้าง
แป้นยึดถือปฏิบัติ โดยมีองค์ประกอบดังนี้
ข้อ ๑. นโยบายองค์การบริห ารส่ วนตาบลสร้างแป้น ขอกาหนดนโยบายในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้นโดยมีประกาศแสดง “แสดงเจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริต ”
เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้นทุกระดับ ทุกคน ได้สานึกตระหนัง และยึดถือปฏิบัติ
ข้อ ๒. มาตรการและแนวทางการดาเนินการเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันในอันที่
จะสร้างและแสดงถึงความโปร่งใส ความพร้อมรับผิ ด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานความมี
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรความมีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน และการมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน
ได้กาหนดมาตรการและแนวทางการดาเนินงานดังนี้

๒.๑. บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล
๒.๒. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง อานวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล
๒.๓. ทางานเป็นทีม
๒.๔. ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๖ ประการ
(๑) หลักนิติธรรม ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ งของทางราชการที่ชอบด้ว ย
กฎหมาย
(๒) หลักคุณธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
(๓) หลักความรับผิดชอบ ตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบปฏิบัติงานอย่างเต็ม
กาลังความสามารถ ในตาแหน่งหน้าที่ของแต่ละคน
(๔) หลักความคุ้มค่า ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมี
ความคุ้มค่า คานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนเป็นสาคัญ
(๕) หลั กความโปร่ งใส ยึด ถือปฏิบัติ อย่า งเคร่งครัดในการทางานอย่า งโปร่งใส
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ตรงไปตรงมา ต้องไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องไม่มีการทุจริต
คอรัปชั่นเกิดขึ้น และสามารถตรวจสอบผลการดาเนินงานได้
๒.๕. ยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสาหรับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการ ของสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) การยึดถื อประโยชน์ของประเทศชาติ เหนือกว่า ประโยชน์ส่ ว นตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(๔) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๖) การให้ ข้อมูล ข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้ว น ถูกต้อง และไม่บิดเบือ น
ข้อเท็จจริง
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ ๓. กลุ่มเป้าหมายข้าราชการ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างทุกคน
ข้อ ๔. วิธีดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนเจตจานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้บรรลุตาม
นโยบาย มาตรการและแนวทางที่กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลจะได้ดาเนินการและออกข้อกาหนดดังนี้

๔.๑. นาประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลแจ้ง
ให้บุคลากรทุกคนรับทราบ
๔.๒. ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลเพื่ อ ให้ ส าธารณชนได้ รั บ ทราบถึ ง เจตจ านงของหน่ ว ยงาน ในช่ อ งทางต่ า งๆ ได้ แ ก่ ติ ด บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์หน้าที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น ลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลสร้าง
แป้น www.sangpaen.com
ข้อ ๕. การบังคับใช้
ให้ประกาศ “เจตานงการบริหารงานด้วยความสุจริต” ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

จ่าเอก
(พิสิทธิ์ นัทธี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น
ที่ อด ๘๓๕๐๑ /
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เรื่อง ประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ทุกท่าน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภา
นิติบั ญญัติแห่ งชาติ เมื่อวัน ศุกร์ ที่ ๑๒ กัน ยายน ๒๕๕๗ ในนโยบายด้านการส่ งเสริมการบริห ารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประการหนึ่ง คือ
การเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้ง และโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซง
จากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการวางระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ต่างๆ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควรหรือเปิดช่ องโอกาสการทุจริต
เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากภาครัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยึดยาวใช้
เวลานาน ซ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้
ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุก
ระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติ
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลสร้ างแป้นตระหนักถึ งความส าคัญ ในเรื่องนี้ จึง ประกาศเจตจานงการ
บริหารงานความสุจริต ให้บรรลุตามนโยบาย มาตรการและแนวทางที่กาหนด ดังนี้
๑. นาประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลสร้าง
แป้นให้บุคลากรทุกคนรับทราบ
๒. ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริต ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลสร้างแป้นเพื่อให้สารธารณชนได้รับทราบถึงเจตจานงของหน่วยงานในช่องทางต่างๆ ได้แก่ ติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์หน้าที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น ลงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลสร้าง
แป้น www.sangpaen.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
(ลงชื่ อ ) จ.อ.
(พิสิทธิ์ นัทธี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น

แนวทางการปฏิบัติแนบท้ายตามประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริต
องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น
………………………………………………………………………………
ด้วยปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้
ถูกกาหนดเป็นกลยุทธ์สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็ น การยกระดับ ให้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการโดย
มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ทราบถึงข้อบกพร่องต่างๆ ที่สะท้อนากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และนามาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานให้มีความโปร่งใสเป็นธรรม ปลอดจาก
การทุจริต
องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้นจึงของประกาศแสดงเจตจานงที่จะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามเจตจานงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน ดังนี้
ข้อ ๑ เจตจานงในการบริหารงานและนาหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงานเพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจหรือคามั่ นที่จะบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และความพร้อมที่จะได้รับการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจานงที่ได้แสดงไว้
ข้อ ๒ นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานกาหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
เพื่อให้ผู้ บ ริห ารและพนั กงานขององค์การบริหารส่ว นตาบลสร้างแป้นทุกคน มุ่งมั่นพัฒนาดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ๖ ด้านดังนี้
๒.๑ ด้านความโปร่งใสเป็นการเปิดเผยข้อมู ล รวมถึงการดาเนินการตามภารกิจ
หน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
(๑) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์
สุจริต ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด
(๒) ให้ความสาคัญในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้วยความโปร่งใส โดยยึด
หลักความสุจริต เที่ยงธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
(๓) ให้ ความส าคัญกั บการเปิ ดโอกาสให้ ผู้ มีส่ ว นได้ เสี ยเข้ามามี ส่ ว นร่ ว มในการ
ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม
(๔) มุ่งเน้นการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
เที่ยงธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้อง ตามกฎหมาย
๒.๒ ด้านความพร้อมรับผิดผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
สร้างแป้นมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

(๑) มุ่งเน้นการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โดย
ยึดหลักสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม พร้อมรับผิดชอบ
(๒) มุ่งมั่น ในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มี
ความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบอย่าง
เคร่งครัด
๒.๓ ด้า นความปลอดจากการทุจ ริ ตในการปฏิ บั ติง านส่ งเสริม ให้ ผู้ บ ริห ารและ
พนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น ปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
(๑) ยึ ด มั่ น ในการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รเดี ย วกับ ความปลอดจากการทุ จริ ต เชิ ง
นโยบาย
(๒) ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานไม่
รับสินบนและการใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ
๒.๔ ด้านวัฒนธรรมในองค์กรส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลสร้างแป้นปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลสร้างแป้นไม่ทนต่อการทุจริต อับอายและเกรงกลัวต่อการทุจริต จนก่ อให้เกิดวัฒนธรรมในการต่อต้าน
การทุจริตได้ตามหลักนิติธรรม ภาระรับผิดชอบโดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม
(๒) ให้ ความส าคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
องค์กร
(๓) มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานโดยให้
ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้นถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒.๕ ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงานมีร ะบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานยึด
หลักความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงาน
ภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) มุ่งเน้ น การปฏิบัติ งานตามมารฐาน/คู่มือการปฏิบั ติงาน โดยยึดหลั กความ
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม
(๒) มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม
(๓) มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ
โปร่งใสตรวจสอบได้ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
(๔) ให้ความสาคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
(๕) ให้ ค วามส าคั ญ กั บ สภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ อ านวยและส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
๒.๖ ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงานเพื่อถ่ายทอดนโยบายทั้ง ๕ ด้าน ดังกล่าว
ข้างต้น ให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้นทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้

(๑) สื่ อสารประชาสั มพันธ์ในการถ่ายทอดนโยบายทั้ง ๕ ด้าน ให้ ผู้ บริห ารและ
พนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้นเกิดความตระหนักและให้ความสาคัญถึงการปฏิบั ติงานตาม
หลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานรัฐ โดยวิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร เช่น หนังสือ
ราชการ การปิดประกาศ ประกาศทางเว็บไซต์เป็นต้น
(๒) ให้ความสาคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทาง โดยการับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย ๕ ด้าน ดังกล่าวข้องต้น เช่น หนังสือแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้บริหาร/พนักงาน เป็นต้น
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