
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสะพือ 
เรื่อง   เจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริตและความโปร่งใส 

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

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗ พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔o พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖o – ๒๕๖๔) และ
นโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑o การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ความ
เป็นข้าราชการและความซื้อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ นั้น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสะพือ  จึงขอประกาศแสดงเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริตและ
ความโปร่งใส  เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะพือ  ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  เพ่ือ
เตรียมพร้อมรองรับการตรวจสอบทั้งจากหน่วยงานภายในและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน  อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนในพื้นท่ี ทั้ง 6  ด้าน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
   1.ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่มี ความ
โปร่งใส  การมีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  ด้วยความเป็น
ธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่  
   2.ความพร้อมรับผิด (Accountability) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจ้าหน้าที่มี
ความรับผิดชอบ ตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยค านึงถึงความส าเร็จของงาน มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที่ และพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมุ่งผลส าเร็จของงาน  
   3.ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free) หมายถึง พฤติกรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการด าเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่างการส่งมอบ
บริหารหรือขั้นตอนการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์
ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้อง หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติกรรมเหล่านี้มากและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการด้วยความเป็นธรรมแล้ว ก็จะส่งผลให้หน่วยงานมีความ
ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
  4.วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) หมายถึง หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ  
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   5.คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) หมายถึง ระบบการบริหารงานของ
หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม  มี
ระบบการบริหารงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องของการบริหารงานบุคคล (Personnel Management) ยึดหลักการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหา การพัฒนาและการรักษา ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงบประมาณ 
(Budget Execution) ยึดหลักความคุ้มค่า หมายถึง หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ราชการและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน (Fairness in 
Work Assignment) ยึดหลักการค านึงถึงความรู้ ความสามารถ  
  6.ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน หมายถึง จะส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการสื่อสารโดยน า
เทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใช่ในการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลสะพือ  เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ที่เก่ียวข้องได้โดยเปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้อง   

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

          
            ประกาศ ณ วันที ่  ๒๔  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖o 

 
 
 
 
                                                        (นางสาวประพิศ  ธนะวงศ์) 
                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะพือ  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะพือ 
 
 
 
ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะพือ 
โทร./โทรสาร o-๔๕๒๙-๘๐๘๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดการก าหนดนโยบาย มาตรการและแผนงานเพื่อให้หน่วยงานด าเนินการตาม 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสะพือ  เรื่อง การแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส  

ในการบริหาราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสะพือ 
ลงวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖o 

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

๑.  ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่มีความโปร่งใส       
การมีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  ด้วยความเป็นธรรม 
และจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   ๑.๑ การให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานต้องชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงการให้
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
   ๑.๒ การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องด าเนินการและส่งเสริม ให้เกิดความโปร่งใส            
ในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด 
   ๑.๓ การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆของ
หน่วยงาน ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดท าแผนงาน ร่วมด าเนิ นการ และร่วมติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน 
   ๑.๔ การด าเนินการ/การจัดการ/กับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อันไม่
โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่ 
 
๒.  ความพร้อมรับผิด (Accountability) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจ้าหน้าที่มีความ
รับผิดชอบ ตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยค านึงถึงความส าเร็จของงาน มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที่ และพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมุ่งผลส าเร็จของงาน ดังนี้ 
   ๒.๑ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ 
   ๒.๒ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆอย่าง
ครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
   ๒.๓ การก าหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารหน่วยงานที่จะต้องมีเจตจ านงในการบริหารงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อน
หน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
 

๓.  ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free) หมายถึง พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่มีการด าเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่างการส่งมอบบริหาร
หรือขั้นตอนการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจู งใจเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์
ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้อง หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติกรรมเหล่านี้มากและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการด้วยความเป็นธรรมแล้ว ก็จะส่งผลให้หน่วยงานมี
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 ๓.๑ สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการ
ทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยธุรกิจ
เอกชน เพ่ือเอ้ือผลประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหน่วยงานแลกเปลี่ยนกับการการก าหนด
นโยบายหรือการอนุมัติใดๆของผู้บริหารของหน่วยงาน  เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ/



ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็นธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง
ของตน หรือผู้อื่นผู้ใด 
  ๓.๒ สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร มิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิง

นโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพ่ือเอ้ือผลประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหน่วยงานแลกเปลี่ยนกับ
การการก าหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆของผู้บริหารของหน่วยงาน 
 

๔. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) หมายถึง หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติราชการตามภารกิจ
ของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการต่อต้านการทุจริต
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
   ๔.๑ การปลูกฝัง สั่งสอน หรือการถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพ่ือให้มีพฤติกรรมและ
ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมที่ดีของหน่วยงาน เป็นการกล่อมเกลา
ทางสังคม (Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริต จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษ
ทางสังคม (Social Sanction) อันจะท าให้เกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระท าการทุจริต 
   ๔ .๒ การปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยะแยะผลประโยชน์ส่วนตนกั บ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ ซึ่งถือเป็นการป้องกันการทุจริตตั้งแต่รากฐานของพฤติกรรมการ
ทุจริต 
   ๔.๓ ก าหนดและจัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน 
   ๔.๔ การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานเห็นความส าคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้าน
การทุจริตได้ 
 

๕. คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) หมายถึง ระบบการบริหารงานของหน่วยงานที่มีการบริหาร
จัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม  มีระบบการบริหารงาน
ภายในหน่วยงาน ในเรื่องของการบริหารงานบุคคล (Personnel Management) ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ได้แก่ การสรรหา การพัฒนาและการรักษา ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) ยึดหลัก
ความคุ้มค่า หมายถึง หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและตรงตาม
วัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) ยึด
หลักการค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๕.๑ การให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงาน โดยให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
๕.๒ การปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ และจะต้องเป็นการ

ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 
๕.๓ การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน ทั้งในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ เป็นต้น กระบวนการสร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้าใน
สายงาน และในด้านการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ 

๕.๔ การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส 
และจะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด 

๕.๕ การมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่จะต้องค านึงถึง 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเท่า
เทียม มีการสื่อสารและเอาใจใส่ ติดตามในการมอบหมายงานที่ได้รับมอบหมายไป ตลอดจนรับผิดชอบในผลของงานที่
ได้มอบหมายไปด้วย 
 



 
๕.๖ การให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน 

หน่วยงาน 
 
๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน หมายถึง จะส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการสื่อสารโดยน าเทคโนโลยีทันสมัยมา
ปรับใช่ในการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลสะพือ  เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้โดย
เปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้อง ดังนี้ 

๖.๑ หัวหน้าหน่วยงานต้องน าเจตจ านงในการบริหารงานดังกล่าวไปแจ้งให้ข้าราชการและบุคคลกร 
ในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติ  พร้อมทั้งปิดประกาศไว้บริเวณหน่วยงาน  

๖.๒ หัวหน้าหน่วยงานต้องน าเจตจ านงในการบริหารงานดังกล่าวไปแจ้งให้ข้าราชการและบุคคลกร 
โดยเปิดเผยผ่านช่องทางการสื่อสารโดยน าเทคโนโลยีทันสมัยเช่น การเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ช่องทางไลน์ และอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
                                                        (นางสาวประพิศ  ธนะวงศ์) 
                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะพือ  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะพือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


