
 
 
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลสำราญใต 
เรื่อง  เจตจำนงการบริหารงานดวยความสุจริต 

   …………………………………………………………………………………………….. 
 

ดวยปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดถูก
กำหนดเปนกลยุทธสำคัญของแผนแมบทยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติชอบ  ซึ่งถือ
เปนการยกระดับใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  เปนมาตรการ
ปองกันการทุจริตในเชิงรุกที่หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศจะตองดำเนินการโดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐ ไดทราบ
ถึงขอบกพรองตางๆท่ีสะทอนจากเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐและ
นำมาปรับปรุงพัฒนาหนวยงานใหมีความโปรงใส เปนธรรม  ปลอดจากทุจริต  
  องคการบริหารสวนตำบลสำราญใต  ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องน้ีและเห็นวาจะตองมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายขางตนของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง  และเพ่ือดำเนินการดังกลาว  องคการบริหารสวน
ตำบลสำราญใต  จึงประกาศเจตจำนงการบริหารงานดวยความสุจริต  เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบล
สำราญใต ยึดถือปฏิบัติ  โดยมีองคประกอบดังนี ้

ขอท่ี ๑ :  นโยบาย  องคการบริหารสวนตำบลสำราญใต  ขอกำหนดนโยบายในการบริหารงาน 
ขององคการบริหารสวนตำบลสำราญใต  โดยมีประกาศแสดง “เจตจำนงการบริหารงานดวยความสุจริต” เพ่ือให
บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลสำราญใต  ทุกระดับ  ทุกคน  ไดสำนึกตระหนักและยึดถือปฏิบัต ิ  

ขอท่ี ๒ : มาตรการและแนวทางการดำเนินการ  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน   
ในอันที่จะสรางและแสดงถึงความโปรงใส  ความพรอมรับผิด ความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ความมี
วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร  ความมีคุณธรรมการทำงานในหนวยงาน และการมีการส่ือสารภายในหนวยงาน      
ไดกำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินงาน  ดังนี้ 

๒.๑ บริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลใหเปนไปตามแนวนโยบายของรฐับาล 
๒.๒ ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  อำนวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตาม           

หลักธรรมาภิบาล 
๒.๓  ทำงานเปนทีม 
๒.๔ ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ๖ ประการ 
 (๑.) หลักนิติธรรม-ยึดหลักกฎหมาย  ระเบียบ  คำสั่งของทางราชการที่ชอบดวยกฎหมาย 
 (๒.) หลักคณุธรรม-ยึดหลักในความถูกตองดีงาม ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
 (๓.) หลักความรับผิดชอบ-ตระหนักในหนาท่ี  ความรับผิดชอบปฏิบัติงานอยางเต็มกำลัง

ความสามารถในตำแหนงหนาที่ของแตละคน 
 (๔.) หลักความคุมคา-ใชทรัพยากรอยางประหยัด  และใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีความ

คุมคา  คำนึงถึงประโยชนที่จะเกิดกับประชาชนเปนสำคัญ 
                                       /(๕.)หลักความ... 
 
 



 (๕.) หลักความโปรงใส-ยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดในการทำงานอยางโปรงใส  เปดเผย
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน  ตรงไปตรงมา  ตองไมมีเรื่องผลประโยชนทับซอน  และตองไมมีการทุจรติคอรรัปชั่น
เกิดข้ึน  และสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานได 

 (๖.) หลักการมีสวนรวม -ในการทำงานใหรับฟงขอมูล  ขอคิดเห็นจากผูเกี่ยวของทุกฝาย
รวมทั้งประชาชน 

๒.๕ ยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ  ดังน้ี 
 (๑.) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ  อันไดแก  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย และ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 (๒.) ซื่อสัตยสุจรติ  มีจิตสำนึกที่ดี  และรับผิดชอบตอหนาท่ี 
 (๓.) กลาตัดสินใจและกระทำในสิ่งท่ีถูกตองชอบธรรม 
 (๔.) คิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัวและมีจิตสาธารณะ 
 (๕.) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 (๖.) ปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัต ิ
 (๗.) ดำรงตนเปนแบบอยางที่ดีและรักษาภาพลักษณของทางราชการ 

  ขอ ๓ : กลุมเปาหมาย ขาราชการ  พนักงานสวนตำบล  ลูกจางประจำ  พนักงานจางทุกคน 
  ขอ ๔ : วิธีดำเนินการ  เพื่อขับเคลื่อนเจตจำนงการบริหารงานดวยความซื่อสัตย  สุจริต  ใหบรรลุ
ตามนโยบาย  มาตรการและแนวทางที่กำหนด  องคการบรหิารสวนตำบลจะไดดำเนินการและขอกำหนดดังนี ้
   ๔.๑  นำประกาศเจตจำนงการบริหารงานดวยความสุจริตขององคการบริหารสวนตำบล
สำราญใต  แจงใหบุคลากรทุกคนรับทราบ 
   ๔.๒  ประชาสัมพันธประกาศเจตจำนงการบริหารงานดวยความสุจริต  ขององคการ
บริหารสวนตำบลสำราญใต  เพ่ือใหสาธารณชนไดรับทราบถึงเจตจำนงของหนวยงาน  ในชองทางตางๆ  ไดแก     
ติดบอรดประชาสมัพันธหนาท่ีทำการ  อบต.  ลงเวบ็ไซตของหนวยงานหลัก องคการบริหารสวนตำบลสำราญใต 
(www.samrantai.go.th) 
  ขอ ๕ : การบังคบัใช 
   ใหประกาศ  “เจตจำนงการบริหารงานดวยความสุจริต” ฉบับนี้มีผลใชบังคับต้ังแตบัดนี้
เปนตนไป  
  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
    ประกาศ  ณ วันท่ี ๑  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
       

(นายพรหมมา แกนพุฒ) 
                                    นายกองคการบริหารสวนตำบลสำราญใต 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



แนวทางการปฏบิัตแินวทายตามประกาศเจตจำงการบริหารงานดวยความสุจริต 
องคการบริหารสวนตำบลสำราญใต 

 
ดวยปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

ไดถูกกำหนดเปนกลยุทธสำคัญของแผนแมบทยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ซึ่งถือเปนการยกระดับใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ             
เปนมาตรการปองกันการทุจริตในเชิงรุกที่หนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะตองดำเนินการ  โดยมุงหวังใหหนวยงาน
ภาครัฐ  ไดทราบถึงขอบกพรองตางๆที่สะทอนจากเครื่องมือท่ีใชในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ
หนวยงานภาครัฐและนำมาปรับปรุงพัฒนาหนวยงานใหมีความโปรงใส  เปนธรรม  ปลอดจากการทุจริต 

ในการนี้ขาพเจา นายพรหมมา  แกนพุฒ  นายกองคการบริหารสวนตำบลสำราญใต จึงขอ
ประกาศเจตจำนงวาจะเปนแบบอยางที่ดีในการบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ความโปรงใส 
ปราศจากการทุจริต และเพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสในการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตำบลสำราญใต ดังน้ันเพื่อใหบรรลุเจตนารมณ อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชน จึง
ขอใหคำมั่นที่จะนำพา คณะผูบริหาร สมาชิกองคการบริหารสวนตำบลสำราญใต พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง 
ในสงักัดองคการบริหารสวนตำบลสำราญใตทุกคน ใหปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม ควบคูกับการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และรวมมือกับทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติ   
มิชอบของเจาหนาท่ีทุกระดับรวมทั้งตอบสนอง และอำนวยความสะดวกแกประชาชน และขอกำหนดแนวทางให
องคการบริหารสวนตำบลสำราญใต ถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี ้
  ขอ ๑  เจตจำนงในการบริหารงานและนำหนวยงานดวยความซื่อสัตยทั้งตอเจาหนาท่ีภายใน
หนวยงานและสาธารณชนภายนอกหนวยงาน 
  เพื่อเปนการแสดงความตั้งใจหรือคำมั่นที่จะบริหารงานดวยความซื่อสัตย  สุจริต  มีคุณธรรม       
มีความโปรงใส  ปราศจากการทุจริตและความพรอมที่จะไดรับการติดตามตรวจสอบการปฏบิัติงานตามเจตจำนงที่ได
แสดงไว 
  ขอ ๒  นโยบายการพัฒนาองคกรให มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงาน  
   กำหนดนโยบายในการพัฒนาองคกรใหมีคณุธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน  
เพื่อใหผูบริหารและพนักงานขององคการบริหารสวนตำบลสำราญใตทุกคน  มุงมัน่พัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรมและ
ความโปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ๖ ดานดังนี ้

๒.๑  ดานความโปรงใส  จะบริหารงานดวยความถูกตอง ยุติธรรม ตรวจสอบได  
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารขององคกร พรอมเปดโอกาสใหมีผูมีสวนไดสวนเสียทั้งจากภายในและ
ภายนอกหนวยงานสามารถเขาถึงขอมูลดวยวิธีตาง ๆ ไดหลากหลายชองทาง การดำเนินการจัดซื้อจัดจาง สงเสริม
การใหเกิดความโปรงใสในทุกขั้นตอน และเปดโอกาสใหภาคเอกสาร ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปดเผยขอมูลขาวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
   ๒.๒ มีความพรอมรับผิด มีเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและพรอมที่จะรับผิดในการ
ทำงานและการบริหารงานเม่ือเกิดความผิดพลาด เพ่ือสรางความเชื่อมั่นแกสังคมวาการขับเคลื่อนหนวยงาน         
จะเปนไปอยางมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
   ๒.๓  ดานความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  มีเจตจำนงสุจริตที่จะทำให
หนวยงานปลอดจาการทุจริตในเชิงนโยบายและการสุจริตตอหนาที่ โดยไมใชตำแหนงหนาที่ในการเอ้ือประโยชนหรือ
รับสินบน 
    
 



-๒- 
 
๒.๔ ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยมุงตอบสนองความตองการของประชาชนดานการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใสและเปนธรรม      
ไมทนตอการสุจริตทั้งปวงและมีความละอาย และเกรงกลัวที่จะทุจริต รวมทั้งการดำเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชน
ทับซอน 
   ๒.๕ ดานคุณธรรมการทำงานในหนวยงาน ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากร
มุงเนนผลประโยชนสวนรวม มีความรู ความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชในการบริหารงานและการดำเนินชีวิต มีความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการบริหารงาน ในเรื่อง
การบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดลอมในการทำงาน 
   ๒.๖ ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน สงเสริมและพัฒนาการสื่อสารโดยนำเทคโนโลยี
ทันสมัยมาปรับใชในการประชาสัมพันธใหประชาชน และบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลสำราญใต  เขาถึง
ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของไดโดยเปดเผย รวดเร็ว ถูกตอง และประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสารเบาะแส
ทุจริต รองเรียนรองทุกข ผานเว็บไซต และศูนยดำรงธรรมองคการบรหิารสวนตำบลสำราญใต 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑   กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  
                                                           

( นายพรหมมา  แกนพุฒ ) 
นายกองคการบริหารสวนตำบลสำราญใต 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


