
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
เรื่อง การแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ 

-------------------------------------- 
        ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3    (พ.ศ.2560 -2564) และนโยบาย
รัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อม
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ นั้น 

       ในการนี้  ข้าพเจ้า นายมานพ  ฉ่ าพงษ์สันติ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ จึงขอ
ประกาศเจตจ านงว่า จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารราชการ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี คุณธรรม ความ
โปร่งใส และพร้อมให้ความร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานตามเจตจ านงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานและสาธารณชนนอกหน่วยงาน เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน 
ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ของประกาศฉบับนี้ จึงได้ก าหนดนโยบาย มาตรการและแผนงานเพ่ือให้
บุคคลากรในหน่วยงานได้ด าเนินการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่   12  พฤษภาคม  2564 

 

 

                   (นายมานพ  ฉ่ าพงษ์สันติ) 
                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
รายละเอียดการก าหนดนโยบาย มาตรการและแผนงานเพื่อให้หน่วยงานด าเนินการตามประกาศ

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
เรื่อง การแสดงเจตจ านง สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ 

ลงวันที่ 12 พฤษภาคม  2564 
****************** 

1. ความโปร่งใส หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่มีความโปร่งใส การมี
ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล ด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1.1 การให้และการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานต้องชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึง

ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกและ
รวดเร็ว 

1.2 การด าเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องด าเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสใน
ทุกข้ันตอนตามที่กฎหมายก าหนด 

1.3 การเปิดโอกาสให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ
ของหน่วยงาน ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดท าแผนงาน ร่วม
ด าเนินการและร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน 

1.4 การด าเนินการ การจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อันไม่
โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่ 

2. ความพร้อมรับผิด หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของตน โดยค านึงถึงความส าเร็จของงาน ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม โดยค านึงถึง
ความถูกต้องตามกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ
จากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่แสดงถึงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ ดังนี้ 
2.1 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการปฏิบัติงาน

ตามหน้าที่อย่างเต็มใจ และเต็มประสิทธิภาพ 
2.2 เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ 

อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญ ที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
2.3 การก าหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารหน่วยงานที่จะต้องมีเจตจ านงในการ

บริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 

3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  หมายถึง พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มี
การด าเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่างการส่ง
มอบบริการหรือขั้นตอนการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่มหรือพวกพ้อง หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติกรรม
เหล่านี้มาก และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการ
ให้บริการด้วยความเป็นธรรมแล้ว ก็จะส่งผลให้หน่วยงานมีความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 
3.1 สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน มิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่าย

การทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย 



เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ การใช้
ต าแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็นธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตน
และผู้อ่ืนผู้ใด 

3.2 สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร มิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตใน
เชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหาร
ของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพ่ือเอ้ือผลประโยชน์ในสัญญา
โครงการหรือสัมปทานของหน่วยงานแลกเปลี่ยนการก าหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ
ของผู้บริหารหน่วยงาน 

4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  หมายถึง หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติราชการตามภารกิจของ
หน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
4.1 การปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแนวทางซึ่งกันและกันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพ่ือให้มี

พฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือ
วัฒนธรรมที่ดีของหน่วยงาน เป็นการกล่อมเกลาทางสังคม ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการ
ทุจริต จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม อันจะท าให้เกิด
ความละอายหรือความกลัวที่จะกระท าการทุจริต 

4.2 การปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ ซึ่งถือเป็นการป้องกันการทุจริตตั้งแต่ฐานรากของพฤติกรรมการ
ทุจริต 

4.3 ก าหนดและจัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน 
4.4 การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความส าคัญ และเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จน
ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้ 

5. คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  หมายถึง ระบบการบริหารงานของหน่วยงานที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี ยึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม ดัชนีนี้ 
เป็นการวัดระบบการบริหารงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องของการบริหารงานบุคคล ยึดหลักการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหา การพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษย์ การบริหาร
งบประมาณ ยึดหลักความคุ้มค่า หมายถึง หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณและความเป็นธรรม
ในการมอบหมายงาน ยึดหลักการค านึกถึงความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 
5.1 การให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงาน โดยให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
5.2 การปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ และจะต้อง

เป็นการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 
5.3 การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน ตั้งแต่การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ได้แก่ การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ เป็นต้น กระบวนการสร้าง
แรงจูงใจ ความก้าวหน้าในสายงาน และการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ 

5.4 การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่าง
โปร่งใส และจะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด 

 



5.5 การมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่จะต้องค านึงถึง
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้มอบหมายงาน มีความเป็นธรรมมแก่ผู้รับ
มอบหมายงานทุกคนอย่างเท่าเทียม มีการสื่อสารและเอาใจใส่ ติดตามในการมอบหมาย
งานที่ได้รับมอบหมายไป ตลอดจนรับผิดชอบผลของงานที่ได้รับมอบหมายไปด้วย 

5.6 การให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


