
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

เร่ือง  การประกาศเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหาราชการ  
…………………….…………………..…………… 

  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ พ.ศ.2561 - 2580 ภายใต้วิ สัยทัศน์ประเทศไทยใสสะอาดท้ังชาติด้านทุจริต โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมมีพฤติกรรมร่วมด้านการทุจริตในวงกว้าง เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง มุ่งด้านการทุจริตใน
ทุกภาคส่วน การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกลป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล และนโยบายของรัฐ ข้อท่ี 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี ธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งได้มีการก าหนดปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและ
จิตส านึกในการรักศักด์ิศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และสร้างความเช่ือมั่นในระบบ
ราชการ 

  ในการนี้ ข้าพเจ้า นายชุม  สะเอียบคง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ จึงขอประกาศ
เจตจ านงว่า จะเป็นแบบอย่างท่ีดีในการบริหารราชการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส และพร้อม
ให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจ านง ท้ังต่อเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วย งานและ
สาธารณชนนอกหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารจัดการขององค์กร
บริหารส่วนต าบลสะเอียบ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ดังนั้น เพื่อให้บรรลุ
เจตนารมณ์ของประกาศฉบับนี้  จึงได้ก าหนดนโยบาย มาตรการ และแผนงานเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน            
ได้ด าเนินการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  9  มกราคม  พ.ศ. ๒๕66 
 

 
    (นายชุม  สะเอียบคง) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการก าหนดนโยบาย มาตรการและแผนงานเพือ่ให้หน่วยงานด าเนินการ 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

เร่ือง การแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ 
ลงวันที่ 9 มกราคม ๒๕66 

***************************** 
  1.ด้านความโปร่งใส (Transparency)  หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน

ท่ีมีความโปร่งใส การมีระบบบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ด้วยความ
เป็นธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

   1.1 การให้และการเปิกเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานต้องชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึง
ให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 

  1.2 การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องด าเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสใน
ทุกขั้นตอนตามท่ีกฎหมายก าหนด 

  1.3 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ของ
หน่วยงาน ต้ังแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการและร่วมติดตาม ตรวจสอบ
การด าเนินการของหน่วยงาน 

  1.4 การด าเนินการการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีอันไม่โปร่งใส
หรือทุจริตต่อหน้าท่ี 

  2. ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของ
เจ้าหน้าท่ีมีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตน โดยค านึงถึงความส าเร็จของงาน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม    
โดยค าถึงถึงความถูกต้องตามกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นท่ียอมรับและเช่ือถือจาก      
ผู้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียท่ีแสดงถึงความพยายามในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ ดังนี้ 

  2.1 ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติท่ีแสดงถึงการปฏิบัติงาน       
ในหน้าท่ีอย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ 

  2.2 เจ้าหน้าท่ีต้องปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ                 
อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าท่ีจะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง 

  2.3 การก าหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารหน่วยงานท่ีจะต้องมีเจตจ านงในการบริหารงาน
อย่างซื้อสัตย์สุจริต และพร้อมรับเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่สังคมว่าจะขับเคล่ือนหน่วยงานให้
เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 

  3. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  (Corruption- Free) หมายถึง 
พฤติกรรมเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีการด าเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการ มาตรฐานใน
ระหว่างการส่งมอบบริการหรือขั้นตอนการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง หากเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานไม่มีพฤติกรรมเหล่า นี้และ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการ มาตรฐาน หรือขั้นตอนของการให้บริการด้วยความชอบธรรม ก็จะส่งผลให้หน่วยงานมี
ความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงานดังนี้ 

  3.1 สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน มิให้มีพฤติกรรมท่ีเข้าข่ายการ
ทุจริตต่อหน้าท่ี เช่น การเรียกรับเงิน ส่ิงของ หรือผลการประโยชน์ใดๆจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแลกเปล่ียนกับ 

 
/การปฏิบัติงานของตนเอง….. 
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การปฏิบัติงานของตนเอง หรือปฏิบัติ ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี การให้ต าแหน่งหน้าท่ีของตนเองอย่างไม่เป็นธรรม 
เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตนและ/หรือผู้อื่นผู้ใด 

  3.2 สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหาร มีให้มีพฤติกรรมท่ีเข้าขายการทุจริตในเชิง
นโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตท่ีเกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียท่ีเป็นหน่วยงานธุรกิจเอกชน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในสัญญา โครงการ หรือสัมปทานของหน่วยงาน
แลกเปล่ียนการก าหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆของผู้บริหารของหน่วยงาน 

  4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) หมายถึง หน่วยงานของรัฐ
มีการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานท่ียึดหลักคุณธรรม จริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ
และมีระบบต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

  4.1 การปลูกฝัง ส่ังสอน หรือถ่ายทอดแนวทางซึ่งกันและกันของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานเพื่อให้มี
พฤติกรรมและทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน จนกลายเป็นแนวทางการปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมท่ีดีของ
หน่วยงานเป็นการกล่อมเกลาทางสังคม (Socialzation) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริต จนกระท่ังไม่ทนต่อการ
ทุจริตและให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะท าให้เกิดความละอายหรือความกลัวท่ีจะกระท า
การทุจริต 

  4.2 การปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ ซึ่งถือเป็นการป้องกันการทุจริตต้ังแต่รากฐานของพฤติกรรมการทุจริต 

4.3 ก าหนด และจ าท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน 
  4.4 มีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในท่ีเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าท่ีใน

หน่วยงานเป็นความส าคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้าน
ทุจริต 

   5. คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) หมายถึง ระบบการบริหารงาน
หน่วยงานท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดียึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการท าปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม 
ดัชนีรี้เป็นการวัดระบบการบริหารงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องการบริหารงานบุคคล (Personnel Management) 
ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหา การพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษย์ การบริหาร
งบประมาณ (Budget Execution) ยึดหลักความคุ้มค่า หมายถึงหน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก้ราชการและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณและความเป็นธรรมในการมอบหมาย
งาน (Fairness in Work Assignment)ยึดหลักการค านึงถึงความรู้ ความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 

  5.1 การให้ความส าคัญแก่การปฏิบัติงาน โดยให้มีคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
  5.2 การปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ และจะต้องมี

การปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 
  5.3 การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน ต้ังแต่การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ได้แก่ การบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ เป็นต้น การบวนการสร้างแรงจูงใจ ความก้าวหน้าใน
สายงาน และการพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าท่ี 

 
/5.4 การมีคุณธรรม….. 
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  5.4 การมีคุณธรรมในการบริหารงานงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและจะต้องพิจารราใช้จ่ายในส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด 
  5.5 การมีคุณธรรมในการส่ังงานหรือมอบหมายให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา จะต้องค านึงถึงขอบเขต
อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายของผู้มอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกอย่างเท่าเทียม มีการ
ส่ือสารและเอาใจใส่ ติดตามงานท่ีมอบหมาย ตลอดจนรับผิดชอบผลของงานท่ีได้รับมอบหมายไปด้วย 
  5.6 การให้ความส าคัญกับสภาพแว้อดล้อมท่ีเอื้ออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ในหน่วยงาน 
  6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดนโยบายท้ัง 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น ให้
ผู้บริหารและพนักงานทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  6.1 ส่ือสารประชาสัมพันธ์ในการถ่ายทอดนโยบายท้ัง 5 ด้าน ให้ผู้บริหารและพนักงานเกิดความ
ตระหนักและให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภารรัฐ โดยวิธีการ ช่องทางการส่ือสาร เช่น หนังสือส่ังการ การปิดประกาศ ประกาศทางเวปไซต์ เป็นต้น 
  6.2 ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการส่ือสารสองทาง โดยการรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามนโยบาย 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น เช่น หนังสือแสดงความคิดเห็น การแสดง
ความคิดเห็นในท่ีประชุมผู้บริหาร พนักงาน เป็นต้น 


