
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี 

เรื่อง   การแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 

…………………………………………………………… 

  ด้วย  ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564)  สู่การปฏิบัติตามแผนงานบูรณาการและป้องกันปราบปรามการทุจริต  และประพฤติ
มิชอบ ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ร่วมกันต่อไป และเป็นมาตรการป้องกัน
การทุจริตในเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบ
ถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่สะท้อนจากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐและน ามาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมปลอดจากการทุจริต  ประกอบ
กับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส    ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 
2560  ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช.เสนอ 

  ข้าพเจ้า  นายปรารถนา   พจน์จ าเนียร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด ี จึงขอประกาศ
เจตจ านงว่า จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่ งใส  
ปราศจากการทุจริต และเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์ก าร
บริหารส่วนต าบลท่าด ี เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน  
จึงขอให้ค ามั่นที่จะน าพา  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดีทุกคน  ให้ปฏิบัติราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม  ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับรวมทั้งตอบสนองและอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน โดยถือปฏิบัติและด าเนินการดังนี้ 

1  ด้านความโปร่งใส  ทุกส่วนราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมีระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลด้วยความเป็นธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 

1.1   มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อย่างเคร่งครัด 

1.2  ให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสโดยยึด
หลักความสุจริต   เที่ยงธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

1.3 ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 

          1.4  มุ่งเน้น/... 

 



-  2  - 

1.4 มุ่งเน้นการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส เที่ยงธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ 

                    2  ด้านความพร้อมรับผิด   ผู้บริหารและพนักงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 
ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 

2.1 มุ่งเน้นในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรม
โดยยึดหลักสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม และพร้อมรับผิด 

                        2.2   มุ่งมั่นในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มี
ความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ  
อย่างเครง่ครัด 
  3  ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติ
ตนตามแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 

3.1  ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการทุจริตเชิง
นโยบาย 

3.2  ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ไม่รับสินบนและการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ 

 
 4  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนตามแนวทาง

ปฏิบัติ  ดังนี้ 
   4.1  สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน    ไม่ทนต่อการทุจริต อาย
และเกรงกลัวต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตได้ตามหลักนิติธรรม  ภาระ
รับผิดชอบโดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 

 4.2  ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
องค์กร  

4.3  มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานโดย
ให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 
5  ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน  มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ยึดหลักความ

ถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติและมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายใน
หน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 

  5.1  มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความ
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ ด้วยความสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 

  5.2  มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม 
  5.3  มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 

มติ โปร่งใสตรวจสอบได้ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

5.4  ให้ความ/.... 
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5.4  ให้ความส าคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 

5.5  ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 

  6  ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  เพ่ือถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้ผู้บริหารและ
พนักงานทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 

   6.1  สื่อสารประชาสัมพันธ์ในการถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้ผู้บริหารและ
พนักงานเกิดความตระหนักและให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร เช่น หนังสือสั่งการ การปิดประกาศ ประกาศ
ทางเว็บไซต ์ บันทึกข้อความภายใน เป็นต้น 

   6.2  ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น เช่น หนังสือแสดงความคิดเห็น 
การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้บริหาร/พนักงาน เป็นต้น 

จึงประกาศเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ.  2560 
 
 
 
 

        (นายปรารถนา    พจน์จ าเนียร) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด ี

 

 


