
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

เรื่อง  เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
…………………….…………………..…………… 

  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันศุกร์ที่ 12  กันยายน  2557  ในนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประการหนึ่ง คือ การเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ  วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และ
ส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ใช้มาตรการทาง
กฎหมาย  การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และ
ความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด  ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ 
ไม่จ าเป็น  สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร  หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง  
การอนุญาต อนุมัติ  และการขอรับบริการจากภาครัฐ  ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้ง
ของภาครัฐและประชาชน รวมทั้ง  ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ  และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วน
แห่งชาติ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้  และเห็นว่าจะต้องมีการ
แปลงนโยบายข้างต้นของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง  และเพ่ือด าเนินการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าเจ้าสนุก จึงประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกยึดถือ
ปฏิบัติ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
  ข้อ 1 : นโยบาย   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ขอก าหนดนโยบายในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  โดยมีประกาศแสดง “แสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร”  เพ่ือให้
บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ทุกระดับ ทุกคน ได้ส านึกตระหนัก และยึดถือปฏิบัติ 

  ข้อ 2 : มาตรการและแนวทางการด าเนินการ   เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
ในอันที่จะสร้างและแสดงถึงความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ความมี
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ความมีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน และการมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน  
ได้ก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
  2.1  บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล  
  2.2  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  อ านวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.3  ท างานเป็นทีม 
  2.4  ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 ประการ 
   (1)  หลักนิติธรรม - ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งของทางราชการที่ชอบด้วยกฎหมาย 
   (2)  หลักคุณธรรม – ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี

     (3)  หลักความรับผิดชอบ – ตระหนักในหน้าที่  ความรับผิดชอบปฏิบัติงานอย่าง 
เต็มก าลังความสามารถ ในต าแหน่งหน้าที่ของแต่ละคน 
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   (4)  หลักความคุ้มค่า – ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  และให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และมี
ความคุ้มค่า ค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนเป็นส าคัญ 
   (5)  หลักความโปร่งใส – ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการท างานอย่างโปร่งใส เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตรงไปตรงมา ต้องไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น
เกิดข้ึน  และสามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานได ้
   (6)  หลักการมีส่วนร่วม – ในการท างานให้รับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
รวมทั้งประชาขน 
  2.5  ยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการ  ของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้ 
   (1)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (2)  การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
   (3)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
   (4)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
   (5)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
   (6)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
   (7)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
   (8)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร    

ข้อ 3 : กลุ่มเป้าหมาย  ข้าราชการ  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง ทุกคน  

  ข้อ 4 : วิธีด าเนินการ  เพ่ือขับเคลื่อนเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้บรรลุ
ตามนโยบาย มาตรการและแนวทางที่ก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลจะได้ด าเนินการ และขอก าหนดดังนี้ 
   4.1  น าประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  แจ้ง
ให้บุคลากรทุกคนรับทราบ 
   4.2  ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล    
ท่ า เ จ้ าสนุ ก   เ พ่ื อ ให้ สาธารณชนได้ รับทราบถึ ง เ จตจ านงของหน่ วยงาน  ในช่ องทางต่ า งๆ  ได้ แก่  
ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ท าการ อบต., ลงเว็บไซต์ของ อบต.ท่าเจ้าสนุก www.thajaosanook.go.th 

    ข้อ 5 : การบังคับใช้ 

ให้ประกาศ “เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร”  ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้  
เป็นต้นไป 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  8   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
  

 

   ( นายจิรวัฒน์   พิมพ์สุวรรณ ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

http://www.thajaosanook.go.th/

