
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง  

เรื่อง การประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ด้วย ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูก
ก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการยกระดับ ให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของ
หน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง ด าเนินการ
โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่สะท้อนจากเครื่องมือ ที่ใช้ในการ ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และน ามาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีความ โปร่งใส 
เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้ หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วย ภาครัฐ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. เสนอ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง ขอประกาศแสดงเจตจ านงที่จะบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมี 
คุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม 
เจตจ านงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน ดังนี้ 

ข้อ 1. เจตจํานงในการบริหารงานและนําหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อ เจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน 

เพ่ือเป็นการแสดงความตั้งใจหรือค าม่ันที่จะน าหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี คุณธรรม มีความ
โปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจ านงที่ได้แสดง
ไว้ 

ข้อ ๒. นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ หน่วยงาน
ภาครัฐ 
ก าหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ 
เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลต าบลค าขวาง มุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มี คุณธรรมและความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ 5 ด้าน ดังนี้ 

๒.๑ ด้านความโปร่งใส เป็นการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการด าเนินการตามภารกิจหน้าที่ด้วย ความ
สุจริต โปร่งใส และเท่ียงธรรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ มติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด 

(๒) ให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสโดยยึดหลักความ สุจริต เที่ยง
ธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

(๓) ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน โดย ยึดหลัก
ความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 

(๔) มุ่งเน้นการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเที่ยง ธรรม 
รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด 



๒.๒ ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหารและพนักงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม 
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 
ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) มุ่งเน้นในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมโดยยึดหลัก สุจริต 
โปร่งใสและเที่ยงธรรม และพร้อมรับผิด 

(๒) มุ่งม่ันในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความพร้อมที่ จะปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี อย่าง
เคร่งครัด 

๒.๓ ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนตาม
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเก่ียวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 

(๒) ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ไม่รับ สินบนและ
การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ 

๒.๔ ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนตาม แนวทางปฏิบัติ 
ดังนี้ 

(๑) สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานไม่ทนต่อการทุจริต อายและเกรง กลัวต่อการ
ทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตได้ตามหลักนิติธรรม ภาระรับผิดชอบโดยยึด หลัก
ความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 

(๒) ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 

(๓) มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้ ผู้บริหารและ
พนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่รับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จาก ประชาชน 

๒.๕ ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ยึดหลัก ความถูกต้อง 
เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายใน หน่วยงาน
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้องตาม กฎหมาย 
ระเบียบ มติ ด้วยความสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 

(๒) มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม 

(๓) มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ คณะรัฐมนตรี 
โปร่งใสตรวจสอบได้ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม 

(๔) ให้ความส าคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ และความ รับผิดชอบ
ด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 

(๕) ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออ านวยและส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ พนักงาน 

๒.๖ ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เพ่ือถ่ายทอดนโยบายทั้ง ๕ ด้านดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้บริหาร
และพนักงานทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) สื่อสารประชาสัมพันธ์ในการถ่ายทอดนโยบายทั้ง ๕ ด้าน ให้ผู้บริหารและพนักงาน เทศบาลเกิด
ความตระหนักและให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีการ/ซ่องทางการสื่อสาร เช่น หนังสือสั่งการ การปิดประกาศเว็บไซต์ ระบบ Line 
Facebook เป็นต้น 



 

 

 

(๒) ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย ๕ ด้านดังกล่าวข้างต้น เช่น หนังสือแสดงความคิดเห็น การแสดง ความ
คิดเห็นในที่ประชุมผู้บริหาร/พนักงาน การประชุมในสภาเทศบาล เป็นต้น 

จึงประกาศเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕64 

 

 (นายวิชัย   ไกยราช) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง 

 
 


