
 
 
 
 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 

เรื่อง  ประกาศเจตจำนงตอตานการทุจริตของนายกองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
…………………….…………………..…………… 

  พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกำหนดนโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ  เมื่อวันศุกรที่ 12  กันยายน  2557  ในนโยบายดานการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมี
ธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประการหนึ่ง คือ การเสริมสราง
ระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ  วางมาตรการปองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และ
สงเสริมใหมีการนำระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่ฝายตางๆ ใชมาตรการทาง
กฎหมาย  การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการ และ
ความซื่อสัตยสุจริตควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปองกัน และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด  ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่ 
ไมจำเปน  สรางภาระแกประชาชนเกินควร  หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซื้อ จัดจาง  
การอนุญาต อนุมัติ  และการขอรับบริการจากภาครัฐ  ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใชเวลานาน ซ้ำซอน และเสียคาใชจายทั้ง
ของภาครัฐและประชาชน รวมทั้ง  ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ  และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับโดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสำคัญเรงดวน
แหงชาต ิ
   องคการบริหารสวนตำบลบานพราน  ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้  และเห็นวาจะตองมีการ
แปลงนโยบายขางตนของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง  และเพ่ือดำเนินการดังกลาว องคการบริหารสวนตำบล
บานพราน จึงประกาศเจตจำนงตอตานการทุจริต เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลบานพรานยึดถือ
ปฏิบัติ โดยมีองคประกอบดังนี้ 
  ขอ 1 : นโยบาย   องคการบริหารสวนตำบลบานพราน ขอกำหนดนโยบายในการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตำบลบานพราน  โดยมีประกาศแสดง “แสดงเจตจำนงตอตานการทุจริต”  เพ่ือใหบุคลากร
ขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน ทุกระดับ ทุกคน ไดสำนึกตระหนัก และยึดถือปฏิบัติ 

  ขอ 2 : มาตรการและแนวทางการดำเนินการ   เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
ในอันที่จะสรางและแสดงถึงความโปรงใส ความพรอมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ความมี
วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ความมีคุณธรรมการทำงานในหนวยงาน และการมีการสื่อสารภายในหนวยงาน  
ไดกำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 
  2.1  บริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลใหเปนไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล  
  2.2  ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  อำนวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.3  ทำงานเปนทีม 
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  2.4  ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี 6 ประการ 
   (1)  หลักนิติธรรม - ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งของทางราชการที่ชอบดวยกฎหมาย 
   (2)  หลักคุณธรรม – ยึดมั่นในความถูกตองดีงาม ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี 

     (3)  หลักความรับผิดชอบ – ตระหนักในหนาที่  ความรับผิดชอบปฏิบัติงานอยาง 
เต็มกำลังความสามารถ ในตำแหนงหนาที่ของแตละคน 
   (4)  หลักความคุมคา – ใชทรัพยากรอยางประหยัด  และใหเกิดประโยชนสูงสุด  และมี
ความคุมคา คำนึงถึงประโยชนที่จะเกิดกับประชาชนเปนสำคัญ 
   (5)  หลักความโปรงใส – ยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดในการทำงานอยางโปรงใส เปดเผย
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน ตรงไปตรงมา ตองไมมีเรื่องผลประโยชนทับซอน และตองไมมีการทุจริตคอรรัปชั่น
เกิดข้ึน  และสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานได 
   (6)  หลักการมีสวนรวม – ในการทำงานใหรับฟงขอมูล ขอคิดเห็นจากผูเก่ียวของทุกฝาย
รวมทั้งประชาขน 
  2.5  ยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผูดำรงตำแหนงทางการเมืองและ
เจาหนาที่ของรัฐ 9 ประการ  ของสำนักงานผูตรวจการแผนดิน ดังนี้ 
   (1)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (2)  การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
   (3)  การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไม มี
ผลประโยชนทับซอน 
   (4)  การยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
   (5)  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
   (6)  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
   (7)  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 
   (8)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   (9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร    

ขอ 3 : กลุมเปาหมาย  ขาราชการ  พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ  พนักงานจาง ทุกคน  

  ขอ 4 : วิธีดำเนินการ  เพ่ือขับเคลื่อนเจตจำนงการบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ใหบรรลุ
ตามนโยบาย มาตรการและแนวทางที่กำหนด  องคการบริหารสวนตำบลจะไดดำเนินการ และขอกำหนดดังนี้ 
   4.1  นำประกาศเจตจำนงการบริหารงานดวยความสุจริตขององคการบริหารสวนตำบล
บานพราน  แจงใหบุคลากรทุกคนรับทราบ 
   4.2  ประชาสัมพันธประกาศเจตจำนงการบริหารงานดวยความสุจริต ขององคการ
บริหารสวนตำบลบานพราน  เพ่ือใหสาธารณชนไดรับทราบถึงเจตจำนงของหนวยงาน ในชองทางตางๆ ไดแก  
ติดบอรดประชาสัมพันธหนาที่ทำการ อบต., ลงเว็บไซตของ อบต.บานพราน   
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  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  เดอืนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการปฏิบัติแนบทายตามประกาศเจตจำนงการบริหารงานดวยความสุจริต 
องคการบริหารสวนตำบลบานพราน  

 

  ดวยปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดถูก
กำหนดเปนกลยุทธสำคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 
– 2564) ซึ่งถือเปนการยกระดับใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐ 
เปนมาตรการปองกันการทุจริตในเชิงรุกที่หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศจะตองดำเนินการ โดยมุงหวังใหหนวยงาน
ภาครัฐไดทราบถึงขอบกพรองตางๆที่สะทอนจากเครื่องมือท่ีใชในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ
หนวยงานภาครัฐ และนำมาปรับปรุงพัฒนาหนวยงานใหมีความโปรงใส เปนธรรม ปลอดจากการทุจริต ประกอบ
กับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 5 มกราคม 2559 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐเขารวมรับการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 ตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอ 

  องคการบริหารสวนตำบลบานพราน จึงขอประกาศแสดงเจตจำนงที่จะบริหารงานดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม มีความโปรงใส ปราศจากการทุจริต และพรอมที่จะไดรับการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามเจตจำนงท้ังตอเจาหนาที่ภายในหนวยงานและสาธารณชนภายนอกหนวยงาน ดังนี้ 
  ขอ 1 เจตจำนงในการบริหารงานและนำหนวยงานดวยความซื่อสัตยสุจริตทั้งตอเจาหนาที่
ภายในหนวยงานและสาธารณชนภายนอกหนวยงาน 
  เพื่อเปนการแสดงความตั้งใจหรือคำมั่นที่จะบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต  มีคุณธรรม มี
ความโปรงใส ปราศจากการทุจริต และความพรอมท่ีจะไดรับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงที่ได
แสดงไว 
  ขอ 2 นโยบายในการพัฒนาองคกรใหมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงาน 
  กำหนดฯดยบายในการพัฒนาองคกรใหมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงาน เพื่อใหผูบริหารและพนักงานขององคการบริหารสวนตำบลบานพรานทุกคน มุงมั่นพัฒนาหนวยงาน          
ใหมีคุณธรรมและความโปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน                       
ของหนวยงานภาครัฐ 6 ดาน ดังนี้ 
  2.1 ดานความโปรงใส เปนการเปดเผยขอมูล รวมถึงการดำเนินการตามภารกิจหนาที่           
ดวยความสุจริต โปรงใส และเที่ยงธรรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   (1) มุงเนนการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได โดยยึดหลักความซื่อสัตย สุจริต 
ถูกตอง เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ อยางเครงครดั 
   (2) ใหความสำคัญในการเปดเผยขอมูลของหนวยงานดวยความโปรงใส โดยยึดหลัก
ความสุจริต เที่ยงธรรม ถูกตอง ตรวจสอบไดตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
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   (3) ใหความสำคัญกับการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 
โดยยึดหลักความถูกตอง สุจริต โปรงใสและเที่ยงธรรม 
   (4) มุงเนนการบริหารจัดการเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส 
เที่ยงธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกตอง ตามกฎหมาย 
  2.2 ดานความพรอมรับผิด ผูบริหารและพนักงานขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน       
มีความมุงมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 
พรอมรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ ดังนี้ 
   (1) มุงเนนการขับเคลื่อนหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โดยยึด
หลักสุจริต โปรงใส และเที่ยงธรรม พรอมรับผิดชอบ 
   (2) มุงมั่นในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานตามหนาที่อยางเต็มใจ กระตือรือรน มีความ
พรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ตามที่กำหนดไวในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบอยางเครงครัด 
  2.3 ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานของ
องคการบริหารสวนตำบลบานพราน ปฏิบัติตนตามแนวทาง ดังตอไปนี้ 
   (1) ยึดมั่นในการบริหารจัดการองคกรเดี่ยวกับความปลอดจากการทจุริตเชิงนโยบาย 
   (2) ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเก่ียวกับความปลอดจากการการทุจริตในการปฏิบัติงาน ไม
รับสินบนและการใชตำแหนงหนาที่ในการเอ้ือประโยชนในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ 
  2.4 ดานวัฒนธรรมในองคกร สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานขององคการบริหารสวนตำบล
บานพราน ปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   (1) สรางวัฒนธรรมองคกรเพ่ือใหผูบริหารและพนักงานขององคการบริหารสวนตำบล
บานพรานไมทนตอการทุจริต อับอายและเกรงกลัวตอการทุจริต จนกอใหเกิดวัฒนธรรมในการตอตานการทุจริตได
ตามหลักนิติธรรม ภาระรับผิดชอบโดยยึดหลักความถูกตอง สุจริต โปรงใสและเที่ยงธรรม 
   (2) ใหความสำคัญกับการปฏิบัติตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกร 
   (3) มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน โดยให
ผูบริหารและพนักงานขององคการบริหารสวนตำบลบานพรานถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
  2.5 ดานคุณธรรมการทำงานในหนวยงาน มีระบบการปฏิบัติงานท่ีไดมาตรฐาน ยึดหลักความ
ถูกตอง เปนธรรม เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายในหนวยงาน
ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   (1) มุงเนนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกตอง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ดวยความสุจริต โปรงใส และเที่ยงธรรม 
   (2) มุงเนนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม 
   (3) มุงเนนการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ 
โปรงใสตรวจสอบได คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด 
   (4) ใหความสำคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่ และความ
รับผดิชอบดวยความเปนธรรม เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ 
   (5) ใหความสำคัญกับสภาพแวดลอมที่เอื้ออำนวยและสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 
 
 
 



-3- 
 
  2.6 ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน เพื่อถายทอดนโยบายทั้ง 5 ดาน ดังกลาวขางตน ให
ผูบริหารและพนักงานขององคการบริหารสวนตำบลบานพรานทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   (1) สื่อสารประชาสัมพันธในการถายทอดนโยบายทั้ง 5 ดาน ใหผูบริหารและพนักงาน
ขององคการบริหารสวนตำบลบานพรานเกิดความตระหนักและใหความสำคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานรัฐ โดยวิธีการ/ชองทางการสื่อสาร เชน หนังสือสั่งการ การปด
ประกาศ ประกาศทางเว็บไซต เปนตน 
   (2) ใหความสำคัญกับการเปดโอกาสใหมีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 5 ดาน ดังกลาวขางตน เชน หนังสือแสดงความคิดเห็น การแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุมผูบริหาร/พนักงาน เปนตน 
 

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


