
 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานแค 

เรื่อง  เจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริต 
…………………….…………………..…………… 

  พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงตอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ  เม่ือวันศุกรท่ี 12  กันยายน  2557  ในนโยบายดานการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมี
ธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประการหนึ่ง คือ การเสริมสราง
ระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ  วางมาตรการปองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และ
สงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของเจาหนาท่ีฝายตางๆ ใชมาตรการทาง
กฎหมาย  การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการ และ
ความซ่ือสัตยสุจริตควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกัน และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด  ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ท่ี 
ไมจําเปน  สรางภาระแกประชาชนเกินควร  หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซ้ือ จัดจาง  
การอนุญาต อนุมัติ  และการขอรับบริการจากภาครัฐ  ซ่ึงมีข้ันตอนยืดยาวใชเวลานาน ซํ้าซอน และเสียคาใชจายท้ัง
ของภาครัฐและประชาชน รวมท้ัง  ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ  และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับโดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวน
แหงชาติ 
   องคการบริหารสวนตําบลบานแค  ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้  และเห็นวาจะตองมีการ
แปลงนโยบายขางตนของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง  และเพ่ือดําเนินการดังกลาว องคการบริหารสวนตําบล
บานแค จึงประกาศเจตจํานงการบริหารงานความสุจริต เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานแคยึดถือ
ปฏิบัติ โดยมีองคประกอบดังนี้ 
  ขอ 1 : นโยบาย   องคการบริหารสวนตําบลบานแค ขอกําหนดนโยบายในการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลบานแค  โดยมีประกาศแสดง “แสดงเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริต”  เพ่ือให
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานแค ทุกระดับ ทุกคน ไดสํานึกตระหนัก และยึดถือปฏิบัติ 

  ขอ 2 : มาตรการและแนวทางการดําเนินการ   เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
ในอันท่ีจะสรางและแสดงถึงความโปรงใส ความพรอมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ความมี
วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ความมีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน และการมีการสื่อสารภายในหนวยงาน  
ไดกําหนดมาตรการและแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
  2.1  บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล  
  2.2  ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.3  ทํางานเปนทีม 
  2.4  ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 6 ประการ 
   (1)  หลักนิติธรรม - ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งของทางราชการท่ีชอบดวยกฎหมาย 
   (2)  หลักคุณธรรม – ยึดม่ันในความถูกตองดีงาม ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

     (3)  หลักความรับผิดชอบ – ตระหนักในหนาท่ี  ความรับผิดชอบปฏิบัติงานอยาง 
เต็มกําลังความสามารถ ในตําแหนงหนาท่ีของแตละคน 
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   (4)  หลักความคุมคา – ใชทรัพยากรอยางประหยัด  และใหเกิดประโยชนสูงสุด  และมี
ความคุมคา คํานึงถึงประโยชนท่ีจะเกิดกับประชาชนเปนสําคัญ 
   (5)  หลักความโปรงใส – ยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดในการทํางานอยางโปรงใส เปดเผย
ขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน ตรงไปตรงมา ตองไมมีเรื่องผลประโยชนทับซอน และตองไมมีการทุจริตคอรรัปชั่น
เกิดข้ึน  และสามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานได 
   (6)  หลักการมีสวนรวม – ในการทํางานใหรับฟงขอมูล ขอคิดเห็นจากผูเก่ียวของทุกฝาย
รวมท้ังประชาขน 
  2.5  ยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ
เจาหนาท่ีของรัฐ 9 ประการ  ของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ดังนี้ 
   (1)  การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (2)  การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
   (3)  การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี
ผลประโยชนทับซอน 
   (4)  การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
   (5)  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
   (6)  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
   (7)  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 
   (8)  การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   (9)  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร    

ขอ 3 : กลุมเปาหมาย  ขาราชการ  พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา  พนักงานจาง ทุกคน  

  ขอ 4 : วิธีดําเนินการ  เพ่ือขับเคลื่อนเจตจํานงการบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต ใหบรรลุ
ตามนโยบาย มาตรการและแนวทางท่ีกําหนด  องคการบริหารสวนตําบลจะไดดําเนินการ และขอกําหนดดังนี้ 
   4.1  นําประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริตขององคการบริหารสวนตําบล
บานแค  แจงใหบุคลากรทุกคนรับทราบ 
   4.2  ประชาสัมพันธประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริต ขององคการ
บริหารสวนตําบลบานแค  เพ่ือใหสาธารณชนไดรับทราบถึงเจตจํานงของหนวยงาน ในชองทางตางๆ ไดแก  
ติดบอรดประชาสัมพันธหนาท่ีทําการ อบต., ลงเว็บไซตของ อบต.บานแค (http://www.bankae.go.th) 

ขอ 5 : การบังคับใช 
ใหประกาศ “เจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริต”  ฉบับนี้มีผลใชบังคับตั้งแตบัดนี้  

เปนตนไป 
  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี       กันยายน  พ.ศ. ๒๕59 
  
 

(นายศรีศักดิ์  ผองพุฒิ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานแค 

 



-สําเนาคูฉบับ- 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานแค 

เรื่อง  เจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริต 
…………………….…………………..…………… 

  พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงตอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ  เม่ือวันศุกรท่ี 12  กันยายน  2557  ในนโยบายดานการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมี
ธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประการหนึ่ง คือ การเสริมสราง
ระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ  วางมาตรการปองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และ
สงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของเจาหนาท่ีฝายตางๆ ใชมาตรการทาง
กฎหมาย  การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการ และ
ความซ่ือสัตยสุจริตควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกัน และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด  ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ท่ี 
ไมจําเปน  สรางภาระแกประชาชนเกินควร  หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซ้ือ จัดจาง  
การอนุญาต อนุมัติ  และการขอรับบริการจากภาครัฐ  ซ่ึงมีข้ันตอนยืดยาวใชเวลานาน ซํ้าซอน และเสียคาใชจายท้ัง
ของภาครัฐและประชาชน รวมท้ัง  ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ  และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับโดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวน
แหงชาติ 
   องคการบริหารสวนตําบลบานแค  ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้  และเห็นวาจะตองมีการ
แปลงนโยบายขางตนของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง  และเพ่ือดําเนินการดังกลาว องคการบริหารสวนตําบล
บานแค จึงประกาศเจตจํานงการบริหารงานความสุจริต เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานแคยึดถือ
ปฏิบัติ โดยมีองคประกอบดังนี้ 
  ขอ 1 : นโยบาย   องคการบริหารสวนตําบลบานแค ขอกําหนดนโยบายในการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลบานแค  โดยมีประกาศแสดง “แสดงเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริต”  เพ่ือให
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานแค ทุกระดับ ทุกคน ไดสํานึกตระหนัก และยึดถือปฏิบัติ 

  ขอ 2 : มาตรการและแนวทางการดําเนินการ   เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
ในอันท่ีจะสรางและแสดงถึงความโปรงใส ความพรอมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ความมี
วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ความมีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน และการมีการสื่อสารภายในหนวยงาน  
ไดกําหนดมาตรการและแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
  2.1  บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล  
  2.2  ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.3  ทํางานเปนทีม 
  2.4  ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 6 ประการ 
   (1)  หลักนิติธรรม - ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งของทางราชการท่ีชอบดวยกฎหมาย 
   (2)  หลักคุณธรรม – ยึดม่ันในความถูกตองดีงาม ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

     (3)  หลักความรับผิดชอบ – ตระหนักในหนาท่ี  ความรับผิดชอบปฏิบัติงานอยาง 
เต็มกําลังความสามารถ ในตําแหนงหนาท่ีของแตละคน 

 
-/ (3)  หลักความ... 

 
 



- 2 - 
 

   (4)  หลักความคุมคา – ใชทรัพยากรอยางประหยัด  และใหเกิดประโยชนสูงสุด  และมี
ความคุมคา คํานึงถึงประโยชนท่ีจะเกิดกับประชาชนเปนสําคัญ 
   (5)  หลักความโปรงใส – ยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดในการทํางานอยางโปรงใส เปดเผย
ขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน ตรงไปตรงมา ตองไมมีเรื่องผลประโยชนทับซอน และตองไมมีการทุจริตคอรรัปชั่น
เกิดข้ึน  และสามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานได 
   (6)  หลักการมีสวนรวม – ในการทํางานใหรับฟงขอมูล ขอคิดเห็นจากผูเก่ียวของทุกฝาย
รวมท้ังประชาขน 
  2.5  ยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ
เจาหนาท่ีของรัฐ 9 ประการ  ของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ดังนี้ 
   (1)  การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (2)  การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
   (3)  การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี
ผลประโยชนทับซอน 
   (4)  การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
   (5)  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
   (6)  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
   (7)  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 
   (8)  การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   (9)  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร    

ขอ 3 : กลุมเปาหมาย  ขาราชการ  พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา  พนักงานจาง ทุกคน  

  ขอ 4 : วิธีดําเนินการ  เพ่ือขับเคลื่อนเจตจํานงการบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต ใหบรรลุ
ตามนโยบาย มาตรการและแนวทางท่ีกําหนด  องคการบริหารสวนตําบลจะไดดําเนินการ และขอกําหนดดังนี้ 
   4.1  นําประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริตขององคการบริหารสวนตําบล
บานแค  แจงใหบุคลากรทุกคนรับทราบ 
   4.2  ประชาสัมพันธประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริต ขององคการ
บริหารสวนตําบลบานแค  เพ่ือใหสาธารณชนไดรับทราบถึงเจตจํานงของหนวยงาน ในชองทางตางๆ ไดแก  
ติดบอรดประชาสัมพันธหนาท่ีทําการ อบต., ลงเว็บไซตของ อบต.บานแค (http://www.bankae.go.th) 

ขอ 5 : การบังคับใช 
ใหประกาศ “เจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริต”  ฉบับนี้มีผลใชบังคับตั้งแตบัดนี้  

เปนตนไป 
  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี       กันยายน  พ.ศ. ๒๕59 
  
 

(นายศรีศักดิ์  ผองพุฒิ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานแค 
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