
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน  
เร่ือง   เจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต 

----------------------------------------------------- 
 

ด้วยปัจจุบันการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and  
Transparency  Assessment : ITA)  ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)  ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐจะต้ อง
ด าเนินการและให้ความร่วมมือ  โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ทราบถึงข้อบกพร่องต่างๆ  และปรับปรุงพัฒนาตนเอง
ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ  มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน  ตระหนักถึงความส าคัญในด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และเพ่ือการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอนเป็นไปด้วยความโปร่งใส  เป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ  
และค่านิยม  เพ่ือให้ข้าราชการและพนักงานยึดถือปฏิบัติควบคู่กับกฎ  ระเบียบ  ข้อกฎหมาย  จึงประกาศเจตจ านงการ
บริหารงานด้วยความสุจริต  ให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอนยึดถือปฏิบัติ  โดยมีองค์ประกอบดังนี  

ข้อ  1  นโยบาย  องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน  ขอก าหนดนโยบายในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน  โดยมีประกาศแสดง  “เจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต”  เพ่ือให้บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอนทุกระดับ  ทุกคนได้ส านึก  ตระหนัก  และยึดถือปฏิบัติ 

ข้อ 2  มาตรการและแนวทางการด าเนินการ  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันในอันที่จะสร้าง
และแสดงความโปร่งใส  ความพร้อมรับผิด  ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  มีวัฒนธรรมในองค์กร  มี
คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  และมีการสื่อสารภายในหน่วยงานได้ก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินงาน
ดังนี  

2.1 การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน  ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล 
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   ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลัง

ความสามารถ  ในต าแหน่งหน้าที่ของแต่ละคน 
 (4) หลักความคุ้มค่า – ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และมีความคุ้มค่า  

ค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนเป็นส าคัญ 
 (5) หลักความโปร่งใส – ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการท างานอย่างโปร่งใส  เปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์  ตรงไปตรงมา  ต้องไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  และต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ น  
และสามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานได้ 

 (6) หลักการมีส่วนร่วม – ในการท างานให้รับฟังข้อมูล  ข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมทั ง
ประชาชน 



2.5 ยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 
ประการ  ของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ดังนี  

 (1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 (2) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ 
 (3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (4) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม  และรับผิดชอบ 
 (5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยดี และไม่เลือกปฏิบัติ 
 (6) การให้ข้อมูลข่าสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 (7) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (8) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพองค์กร 
ข้อ 3 กลุ่มเป้าหมาย  ข้าราชการ  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างทุกคน 
ข้อ 4 วิธีด าเนินการ  เพ่ือขับเคลื่อนเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต  ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ตะคร  าเอน  ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเจตจ านงของหน่วยงานในช่องทางต่างๆ  ได้แก่   ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
หน้าที่ท าการ อบต.  ประกาศลงเว็บไซต์ของ อบต.ตะคร  าเอน (www.takram-en.go.th) 

ข้อ 5 การบังคับใช้  ให้ประกาศ “เจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต” ฉบับนี  มีผลใช้บังคับตั งแต่บัดนี 
เป็นต้นไป 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2562 
 
 

(นายส ารวย   อินทร์นะนิสา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.buengyitho.go.th/forum/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C.html
http://www.buengyitho.go.th/forum/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C.html


 
แนวทางการปฏิบัติแนบท้ายตามประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน 
 

 ด้วยปัจจุบันการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and  
Transparency  Assessment : ITA)  ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)  ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐจะต้อง
ด าเนินการและให้ความร่วมมือ  โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ทราบถึงข้อบกพร่องต่างๆ  และปรับปรุงพัฒนาตนเอง
ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ  มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ  และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน  จึงขอประกาศแสดงเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
มีคุณธรรม  โปร่งใส  ปราศจากการทุจริต  และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจ านงทั งต่อ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน  ดังนี  
 ข้อ 1  เจตจ านงในการบริหารงานและน าหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั งต่อเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน 
 เพ่ือเป็นการแสดงความตั งใจหรือค ามั่นที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม  โปร่งใส  
ปราศจากการทุจริต  และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจ านงที่ได้แสดงไว้ 
 ข้อ 2 นโยบายการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 ก าหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  เพ่ือให้
ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอนทุกคนมุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความ
โปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังนี  
 2.1 ด้านความโปร่งใส  เป็นการเปิดเผยข้อมูลรวมถึงการด าเนินการตามภารกิจหน้าที่ด้วยความสุจริต  
โปร่งใส  และเที่ยงธรรม  ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติดังนี  
  (1) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตถูกต้อง  
เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
  (2) ให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้วยความโปร่งใส  โดยยึดหลักความสุจริต  
เทีย่งธรรม  ถูกต้อง  ตรวจสอบได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย  
  (3) ให้ความส าคัญกับการเปิดเผยโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโดยยึด
หลักความถูกต้อง  สุจริต  โปร่งใส  และเที่ยงธรรม 
  (4) มุ่งเน้นการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติ งานด้วยความโปร่งใส  เที่ยงธรรม  
รวดเร็ว  โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย 
 2.2 ด้านความพร้อมรับผิด  ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน  มีความมุ่งมั่น
ตั งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ  มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน  พร้อมรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่  ดังนี  
  (1) มุ่งมั่นการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรม  โดยยึดหลักสุจริต
โปร่งใส  และเที่ยงธรรม  พร้อมรับผิดชอบ 
  (2) มุ่งมั่นในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ  กระตือรือร้น  มีความพร้ อมที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในพันธกิจ  โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย  ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
 



 2.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะคร  าเอน  ปฏิบัติตนด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส  ปฏิบัติตนตามแนวทาง  ดังต่อไปนี  
  (1) สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริต
ต่อหน้าที่  เช่น  การเรียกรับเงิน  สิ่งของ  หรือผลประโยชน์ต่างๆ  จากผู้มีส่วนได้เสีย  เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงานของ
ตนเอง  หรือการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็นธรรม  เพื่อเอื อประโยชน์
แก่ตนเอง  พวกพ้องของตน  หรือผู้อ่ืน 
  (2) สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิง
นโยบาย  ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตเกิดจากความสัมพันธ์เกื อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เป็นหน่วยธุรกิจของเอกชน  เพ่ือเอื อผลประโยชน์ในสัญญาโครงการ  แลกเปลี่ยนกับการก าหนดนโยบายหรือการ
อนุมัติใดๆ  ของผู้บริหารของหน่วยงาน 
  (3) การบริหารงานเป็นไปตามกระบวนการมาตรฐาน  ไม่เลือกปฏิบัติ  ไม่เห็นแก่พวกพ้อง  ไม่เรียกรับ
สินบน  ไม่ใช้ต าแหน่งหาประโยชน์หรือเอื อประโยชน์ 
 2.4 ด้านวัฒนธรรมในองค์กร  ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน  
ปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติดังนี    
  (1) สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอนไม่ทนการ
ทุจริต  อับอาย  และเกรงกลังต่อการทุจริต  จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตได้ตามหลักนิติธรรม  ภาระ
รับผิดชอบโดยยึดหลักความถูกต้อง  สุจริต  โปร่งใส  และเที่ยงธรรม 
  (2) ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 
  (3) มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  โดยให้ผู้บริหารและ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 2.5 ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน  ยึดหลักความถูกต้อง  เป็น
ธรรม  เท่าเทียม  ไม่เลือกปฏิบัติ  และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ซึ่ง
มีแนวทางปฏิบัติ  ดังนี    

(1) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน  โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย  
ระเบียบ  ด้วยความสุจริต  โปร่งใส  และเที่ยงธรรม 

(2) มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โดยยึดหลักคุณธรรม 
(3) มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณ  โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย  ระเบียบ  โปร่งใส  

ตรวจสอบได้  คุ้มค่า  และเกิดประโยชน์สูงสุด 
(4) ให้ความส าคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่  และความรับผิดชอบ

ด้วยความเป็นธรรม  เท่าเทียม  ไม่เลือกปฏิบัติ 
(5) ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื ออ านวยและส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 2.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  เพ่ือถ่ายทอดนโยบายทั ง 5 ด้าน  ดังกล่าวข้างต้นให้ผู้บริหารและ
พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอนทราบและถือปฏิบัติ  ดังนี  
  (1) สื่อสารประชาสัมพันธ์ในการถ่ายทอดนโยบายทั ง 5 ด้าน  ให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตะคร  าเอนเกิดความตระหนักและให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ  โดยวิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร  เช่น  หนังสือสั่งการ  การปิดประกาศ  ประกาศ
ทางเว็บไซต์  เป็นต้น 
  (2) ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทาง  โดยการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 5 ด้าน  ดังกล่าวข้างต้น  เช่น  หนังสือแสดงความคิดเห็น  การแสดงความคิดเห็นในที่
ประชุมผู้บริหาร/พนักงาน  เป็นต้น 
 


