
 
 
 

 

         ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
   เรื่อง  เจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตยส์ุจริต 

 ************************************ 

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และ
นโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปรามปรามการ
ทุจริตและการประพฤมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝั่งค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ความเป็นข้าราชการและปฏิบัติหน้าที่ราชการความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับ
การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบ
ราชการนั้น 
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้  และเห็นว่าจะต้องมีการแปลง
นโยบายข้างต้นของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง  และเพ่ือด าเนินการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
จึงประกาศเจตจ านงการบริหารงานความสุจริต เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้ายึดถือปฏิบัติ 
โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
  ข้อ 1 : นโยบาย   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า ขอก าหนดนโยบายในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  โดยมีประกาศแสดง “แสดงเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต” 
เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า ทุกระดับ ทุกคน ได้ส านึกตระหนัก และยึดถือปฏิบัติ 

  ข้อ 2 : มาตรการและแนวทางการด าเนินการ   เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
ในอันที่จะสร้างและแสดงถึงความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ความมี
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ความมีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน และการมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน  
ได้ก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
  2.1  บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล  
  2.2  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  อ านวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.3  ท างานเป็นทีม 
  2.4  ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 ประการ 
   (1)  หลักนิติธรรม - ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งของทางราชการที่ชอบด้วยกฎหมาย 
   (2)  หลักคุณธรรม - ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

     (3)  หลักความรับผิดชอบ - ตระหนักในหน้าที่   ความรับผิดชอบปฏิบัติงานอย่าง 
เต็มก าลังความสามารถ ในต าแหน่งหน้าที่ของแต่ละคน 

 
/(4)  หลักความคุ้มค่า………… 
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   (4)  หลักความคุ้มค่า - ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  และให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และมี
ความคุ้มค่า ค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนเป็นส าคัญ 
   (5)  หลักความโปร่งใส - ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการท างานอย่างโปร่งใส เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตรงไปตรงมา ต้องไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น
เกิดข้ึน  และสามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานได้ 
   (6)  หลักการมีส่วนร่วม - ในการท างานให้รับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
รวมทั้งประชาขน 
  2.5  ยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ  9  ประการ  ของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้ 
   (1)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (2)  การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
   (3)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
   (4)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
   (5)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
   (6)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
   (7)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
   (8)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร    

ข้อ 3 : กลุ่มเป้าหมาย  ข้าราชการ  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง ทุกคน  

  ข้อ 4 : วิธีด าเนินการ  เพ่ือขับเคลื่อนเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้บรรลุตาม
นโยบาย มาตรการและแนวทางที่ก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้าจะได้ด าเนินการ  ดังนี้ 
   4.1  น าประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองค้า  แจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบ 
   4.2  ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองค้า   เ พ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเจตจ านงของหน่วยงาน ในช่องทางต่างๆ ได้แก่  
ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
www.Nongka-local.go.th 

ข้อ 5 : การบังคับใช้ 

ให้ประกาศ “เจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต”  ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่
บัดนี้  เป็นต้นไป 
 

/จึงประกาศ…….. 
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  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕   มกราคม  พ.ศ. ๒๕64 
  

 
 
       (นายมงคล   แซ่ซือ) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ...............ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า................  

ที ่ศก 75201/.................-...............วันที่.......๑๕......มกราคม.....พ.ศ......256๔...... 

เรื่อง  ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
              

เรียน  ปลัด อบต.  หัวหน้าส านักปลัด  ผู้อ านวยการกอง  พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างทุกท่าน 

 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่ วคราว)  พ.ศ.  2557 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปรามปรามการทุจริตและการประพฤมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝั่งค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและและปฏิบัติหน้าที่ราชการความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการนั้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้  และเห็นว่าจะต้องมีการแปลง
นโยบายข้างต้นของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และเพ่ือด าเนินการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
จึงประกาศเจตจ านงการบริหารงานความสุจริต เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้าหันยึดถือปฏิบัติ 
เพ่ือขับเคลื่อนเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ให้บรรลุตาม
นโยบาย มาตรการและแนวทางที่ก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลจะได้ด าเนินการ และขอก าหนดดังนี้ 
   1. น าประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองค้า แจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบ 
   2. ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองค้า  เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเจตจ านงของหน่วยงาน ในช่องทางต่างๆ ได้แก่  
ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบล ลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
www.Nongka-local.go.th 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 
      (นายมงคล   แซ่ซือ) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
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แนวทางการปฏิบัติแนบท้ายตามประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
 

ด้วยปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูก
ก าหนดเป็นกลยุทธ์ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 
2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ   
เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐได้ทราบถึงข้อบกพร่องต่างๆ ที่สะท้อนจากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ และน ามาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต ประกอบกับ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  5  มกราคม  2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า จึงขอประกาศแสดงเจตจ านงที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
เจตจ านงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน ดังนี้ 
  ข้อ ๑  เจตจ านงในการบริหารงานและน าหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน 
  เพ่ือเป็นการแสดงความความตั้งใจหรือค ามั่นที่จะน าหน่วยงานด้วยความสัตว์สุจิต มีคุณธรรมมีความ
โปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจ านงที่แสดงไว้ 
  ข้อ ๒ นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
  ก าหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐเพ่ือให้ผู้บริหาร และพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า มุ่งมั่งพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ๖ ด้าน ดังนี้ 

  ๑. ด้านความโปร่งใส เป็นการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการด าเนินการตามภารกิจหน้าที่ด้วยความ
สุจริต โปร่งใส และเท่ียงธรรม  ซึ่งมี 
   ๑) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่ง ตรวจสอบได้  โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต
ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด         

๒) ให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสโดยยึดหลักความ
สุจริต เที่ยงธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
    ๓) ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
โดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 
   4) มุ่งเน้นการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เที่ยง
ธรรมดา รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
 

/ ๒. ด้านความพร้อม……….. 
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  ๒. ด้านความพร้อมรับผิด  ผู้รับบริหารและพนักงาน มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมี
แนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 
   ๑) มุ่งเน้นในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมโดยยึดหลัก
สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม และพร้อมรับผิดชอบ 
   ๒) มุ่งมั่นในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจกระตือรือร้น มีความพร้อมที่
จะปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 
  ๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนตาม
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๑) ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตละอายและเกรง
กลัวต่อการทุจริต ตามหลักนิติธรรม 
   ๒) ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 
   ๓) มีแนวในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้ผู้บริหาร
และพนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
  4. ด้านวัฒนาธรรมคุณธรรมในองค์กร ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนตามแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๑) สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานไม่ทนต่อการทุจริตละอายแตะเกรง
กลัวต่อการทุจริต ตามหลักนิติธรรม 
   ๒) ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 
   ๓) มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้
ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
  ๕. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานยึดหลักความถูกต้อง 
เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายในหน่วยงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางกาปฏิบัติ ดังนี้     
   ๑) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลัก ความถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย ด้วยความสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 
   ๒) มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม 
   3) มุ้งเน้นการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย โปร่งใส
ตรวจสอบได้ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
   ๔) ให้ความส าคัญการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่และความ
รับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 
   ๕) ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
พนักงาน 
        
          /๖. ด้านการสื่อสาร………….
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๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วย ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 
   ๑) ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารโดยน าเทคโนโลยีทันสมัยมาปรับให้การประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชน และบุคคลกรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้าให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้โดยเปิดเผย รวดเร็ว
ถูกต้อง 
   ๒) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ 
ผ่านเว็บไซต์และศูนย์ด าธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
 
    
 


