
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 
เรื่อง  การแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 
-------------------------------- 

 

  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต       
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่
มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการ
บริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกระดับ และตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นใน
ระบบราชการ นั้น 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว จึงขอประกาศแสดงเจตจ านงที่จะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต เพ่ือเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติและค่านิยม
ส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคุมกับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน ๆ   
โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต           
มีคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตเพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย 
มาตรการ แผนงานให้ส่วนราชการถือปฏิบัติและด าเนินการ ดังนี้ 
 

๑. ด้านความโปร่งใส ทุกส่วนราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและ 
ตรวจสอบได้ โดยมีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)        
ด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ 

2.  ด้านความพร้อมรับผิด ข้าราชการและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้วต้อง
ปฏิบัติราชการตามภารกิจ ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนโดยค านึงถึงความส าเร็จของงานที่มี      
ต่อประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส าคัญ 

3.  ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ข้าราชการและบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางแก้วปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสเป็นไปตามมาตรฐาน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และคู่มือการปฏิบัติงานก าหนด ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษ หรือจูงใจเพ่ือให้
ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

 
 

/ ๔. ด้านวัฒนธรรม... 



- ๒ - 
 

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ทุกส่วนราชการมีการปฏิบัติราชการตามภารกิจของ
หน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมจรรยาวิชาชีพ และส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้วมีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี ยึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การสรรหา การพัฒนา การรักษา และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งมีความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน ยึดหลักการค านึงถึงความรู้
ความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีการบริหารงบประมาณ ยึดหลักความคุ้มค่า ค่าใช้จ่ายงบประมาณ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณ  

6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  หัวหน้าส่วนราชการต้องน าเจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงานดังกล่าวไปแจ้งให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด      
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้บริเวณหน่วยงานหรือจุดให้บริการประชาชน  และให้น าเจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงานดังกล่าวประกาศทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  5  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ากล่าวเจตจ านงของ นายเจษฎา  ชูชาติ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖2 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 

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

(บันทึกวีดีทัศน์) 
(นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้วเกริ่นน า) 
 
  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  ๓ (พ.ศ.๒๕๖2 – 
๒๕๖๔) วิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต พันธกิจ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้
การทุจริต สูงกว่าร้อยละ  ๕๐  
  กระผม นายเจษฎา  ชูชาติ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว จึงขอประกาศเจตจ านง
ในการขับเคลื่อนวาระชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 
และใคร่ขอความร่วมมือมายัง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว ประธานสภาองค์การบริหาร      
ส่วนต าบลบางแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว ก านันต าบลบางแก้ว สารวัตรก านัน        
แพทย์ประจ าต าบล  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผรส. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางแก้วที่อยู่ในมณฑล ณ ที่นี้ ร่วมกันประกาศเจตจ านงโดยพร้อมเพรียงกันกับกระผม ดังนี้ 
 
(นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว กล่าวน า) *ทุกคนยืนไขว้มือสัญลักษณ์ต้านการทุจริต* 
  ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอแสดงเจตจ านงต่อคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว   
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลบางแก้ว                    
ก านันต าบลบางแก้ว  สารวัตรก านัน  แพทย์ประจ าต าบล  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ผรส. พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้วทุกคนว่า 
  ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
  ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้ร่วมแสดงเจตจ านง ที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่  ๓  (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้วในวันนี้ 
ขอขอบคุณครับ 
 
 
 
 
 



 
ค ำกล่ำวแสดงเจตจ ำนงของผู้บริหำร 

นำยเจษฎำ  ชูชำต ิ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงแก้ว 
------------------------------- 

 
 ข้ำพเจ้ำ นำยเจษฎำ  ชูชำติ  ต ำแหน่ง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงแก้ว 
 

ข้ำพเจ้ำขอแสดงเจตจ ำนง ต่อคณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงแก้ว 
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงแก้ว   สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำง
แก้ว ก ำนันต ำบลบำงแก้ว  สำรวัตรก ำนัน  แพทย์ประจ ำต ำบล  ผู้ใหญ่บ้ำน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน  
ผรส. พนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงแก้ว และประชำชนชำว
ต ำบลบำงแก้ว 
 
 ข้ำพเจ้ำ จะปฏิบัติหน้ำที่ ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีควำมโปร่งใส และมีคุณธรรมใน
กำรปฏิบัติงำน กำรบริหำรงำนอย่ำงเต็มก ำลัง และควำมสำมำรถ โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ประชำชน และประเทศชำติเป็นส ำคัญ 
 
 ข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติหน้ำที่ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริต
ในภำครัฐ ด้วยควำมส ำนึกและตระหนักในควำมรับผิดชอบที่มีอยู่ 
 
 ข้ำพเจ้ำจะบริหำรงำน โดยยึดหลักธรรมำภิบำล และจะยืนหยัดต่อต้ำนกำรทุจริต       
ทุกรูปแบบอย่ำงเข้มแข็ง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชำชนและรวมใจท ำดีเพื่อพ่อหลวง
ของเรำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าประกาศเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ของ นายเจษฎา  ชูชาติ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 

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

  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)          
พ.ศ. ๒๕๕๗  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  ๓  (พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล 
ข้อท่ี  ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกใน
การรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ี
มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุก
ระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ในระบบราชการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว ได้ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ 
และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ โดยมุ่งมั่นท่ีจะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตาม
ภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต 
เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางแก้วถือปฏิบัติและด าเนินการ  ดังนี้  

1.บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ด้วยการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 

2.ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด  มีความรู้ความเข้าใจ  ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิต 

3.ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุก
ขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม       
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

4.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต  ร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 

5.กรณีพบการทุจริต จะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ท่ีทุจริต อย่าง
จริงจัง 
 
 

 


