
           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง  โทร ๐-๔๒๗๘-๙๑๖๕  
ที ่ สน ๘๑๖๐๑/  -             วันที่    ๑๖    เดือน   เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
เรื่อง  กำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓            

เรียน   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง 

  ๑. ตำมที่ได้รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินกำร
ของหน่วยงำนภำครัฐขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผลกำรประเมินระดับ
คุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 79.94 
คะแนน อยู่ในระดับ B ซึ่งประกอบด้วยประเด็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่
จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่แนวทำงกำรปฏิบัติของหน่วยงำน ตลอดถึงข้อเสนอแนะ
ในกำรจัดท ำมำตรกำร เพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้ดีขึ้น นั้น 

  ๒. โดยปัญหำ/ข้อเสนอแนะ/แนวทำงในกำรจัดท ำมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรม
และควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้ดีขึ้น 

  ๒.๑ กำรด ำเนินงำนประเมินตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment: OIT) ในระบบ ITAS ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น ระบบไม่มีควำมเสถียร ไม่
ต่อเนื่อง กำรเข้ำไปบันทึกข้อมูลในระบบไม่สำมำรถท ำได้ เนื่องจำกมีผู้ใช้งำนจำกระบบเป็นจ ำนวนมำก เป็นปัญหำ
ที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอกองค์กร ยำกแก่กำรควบคุม 

๒.๒ ผลกำรประเมินตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment: OIT) ในข้อที่ไม่ได้คะแนนระบบจะแจ้งว่ำ “ระบบกำรด ำเนินงำนควรแสดง 
URL เชื่อมโยงไปยังรำยกำรตำมประเด็นกำรตรวจในเว็บไซต์ของหน่วยงำน” และ “ไม่พบรำยละเอียดของรำยงำน
ตำม Link” ทั้งท่ีบำงข้อเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบได้ลงข้อมูล URL เอำไว้ แต่ระบบไม่พบข้อมูลและไม่ได้คะแนน 

๒.๓ จำกข้อ ๒.๒ ข้ำงต้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่มีกำรก ำหนดขั้นตอนกำรอุทธรณ์เอำไว้ 
ส่งผลท ำให้ไม่มีโอกำสในกำรตรวจสอบ ชี้แจงเพ่ิมเติม 

๒.๔ กำรให้ควำมร่วมมือของเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลที่จะต้องด ำเนินกำรน ำเข้ำ
ข้อมูลในระบบ ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ไม่ให้ควำมร่วมมือเท่ำท่ีควร ข้อมูลที่ได้ไม่สอดคล้องกับหัวข้อตำมแบบประเมิน 

๒.๕ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง ได้ว่ำจ้ำงผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
กำรลงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในแต่ละครั้ง จึงต้องมีกำรส่งข้อมูลไปให้ผู้ดูแลระบบน ำข้อมูลลงบนเว็บไซต์ 
เจ้ำหน้ำที่ไม่สำมำรถลงข้อมูลบนเว็บไซต์ได้เอง ดังนั้น ส่งผลท ำให้ในบำงครั้งกำรลงข้อมูลบนเว็บไซต์เกิดควำมล่ำช้ำ 
มีควำมคลำดเคลื่อนของข้อมูล กำรลงข้อมูลไม่ตรงกับหัวข้อหรือประเด็นที่ต้องกำร ไม่ทรำบแหล่งที่อยู่ของข้อมูล 

๓. เพ่ือถือเป็นกำรยกระดับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินกำรของ
หน่วยงำนภำครัฐขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

  ๓.๑ แต่งตั้งคณะท ำงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ขึ้น เพื่อขับเคลื่อน ประสำนงำนเกี่ยวกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 



-๒- 
หนองปลิง ให้ได้ข้อมูลที่มีควำมสอดคล้อง ถูกต้องตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตลอดจนให้กำรประเมินตำมแบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วน
ได้เสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) แล้วเสร็จทันภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนด และครบจ ำนวนตำมเป้ำหมำย 

  ๓.๒ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิงได้ว่ำจ้ำงให้
บริษัททีโอทีเป็นผู้วำงระบบอินเตอร์ให้กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิงใหม่ แทนผู้รับจ้ำงเดิม เนื่องจำก
สัญญำณของผู้รับจ้ำงรำยเดิมไม่มีควำมเสถียรเท่ำที่ควรจะเป็น จึงต้องด ำเนินกำรว่ำจ้ำงรำยใหม่เพ่ือประโยชน์ใน
กำรติดต่อ ประสำนงำน ตลอดจนให้กำรน ำเข้ำข้อมูลในระบบ ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open 
Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เป็นไปด้วยควำมรำบรื่น 

  ๓.๓ ได้ เสนอแผนงำน/โครงกำร เพ่ือบรรจุเข้ำไว้ในร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ เกี่ยวกับกำรขอรับกำรจัดสรรงบประมำณ ส ำหรับกำรจัดท ำ
เว็บไซต์ของหน่วยงำนใหม่ เพื่อให้มีควำมทันสมัย ควำมคล่องตัวในกำรน ำเข้ำข้อมูล กำรสืบค้นข้อมูลได้ง่ำย อันจะ
ส่งผลท ำให้กำรจัดท ำแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีควำมรวดเร็วและคล่องตัวมำกยิ่งข้ึน 
   ๓.๔ เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองปลิงจึงได้จัดท ำประกำศมำตรกำรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน ลงวันที่ 
๓ เมษำยน ๒๕๖๓ และประกำศเจตจ ำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ลงวันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๖๓ 
รำยละเอียดตำมส ำเนำประกำศแนบท้ำย เพ่ือก ำหนดมำตรกำร แนวปฏิบัติของหน่วยงำนในกำรตรวจสอบกำรใช้
ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ ลดกำรใช้ดุลพินิจมีมำตรฐำนและควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนให้บริกำรที่เป็นรูปธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริกำร ตลอดจนให้ค ำมั่นที่จะน ำพำคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำน
จ้ำง ในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิงทุกคน ให้ปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่
กับกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ และร่วมมือกับทุกภำคส่วน ในกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

                                           (ลงชื่อ)          ผู้บริหำร  
                  (นำงสำวนิรมล  นำมฮุง) 
                                             รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง 
 
                   

                                                                  (ลงชื่อ)            
                                                                  (นำยวิเชียร  ธรรมรักษำ) 
                                                                                     นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง     
 
                

 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
เรื่อง มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

........................................................ 
ตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี 

งบประมำณ พ.ศ. 2563 (Integrity Transparency Assessment : ITA) ก ำหนดตัวชี้วัดกำรป้องกันกำรทุจริตโดย
ให้ส่วนรำชกำรมีมำตรกำรภำยในเพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริต ก ำหนดมำตรกำรหรือ  
แนวปฏิบัติของหน่วยงำนในกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ และเพ่ือเป็นกำรลดกำรใช้ดุลพินิจมี
มำตรฐำนและควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนให้บริกำรที่เป็นรูปธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริกำรเพ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง อ ำเภอนิคมน้ ำอูน จังหวัดสกลนคร เป็นไปด้วย
ควำมโปร่งใส ตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำ เนินงำนของหน่วยงำน  
จึงได้ก ำหนดมำตรกำรภำยใน เพ่ือส่งเสริมหน่วยงำนให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส ป้องกันกำรทุจริต ตรวจสอบ
ได้ ลดกำรใช้ดุลพินิจของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนมีมำตรฐำน เป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติของหน่วยงำนในกำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรต่อสำธำรณะ ประชำชนเข้ำถึงได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และสำมำรถตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนได้ตำมหลักควำมโปร่งใส โดยก ำหนดแนวทำงดังนี้ 
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

1. ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงกำรตรวจสอบ ก ำกับดูแล และ 
ติดตำมกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนกำรใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชำให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
มำตรฐำน/คู่มือกำรปฏิบัติงำน/ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง อย่ำงเคร่งครัด 

2. ก ำหนดจรรยำบรรณ บทบำทหน้ำที่ของบุคลำกรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงกำรปฏิบัติงำนตำม 
กฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มำตรฐำน คู่มือกำรปฏิบัติงำน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด โดยยึดหลัก
ควำมถูกต้อง เสมอภำค และเป็นธรรม 

3. ก ำหนดให้จัดท ำคู่มือ หรือมำตรฐำน กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ทั้งในภำพรวม และในระดับ 
กระบวนงำนที่ส ำคัญ รวมถึงคู่มือหรือมำตรฐำนในกำรให้บริกำรที่ส ำคัญ เพ่ือลดกำรใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงำน 

4. ส่งเสริมให้มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบฐำนข้อมูลมำใช้ในกำรจัดเก็บ  และ 
ประมวลผลข้อมูลอย่ำงเป็นระบบและสะดวกในกำรสืบค้น เพ่ือใช้ประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำรและ
ผู้ปฏิบัติงำน 

5. ก ำหนดให้บุคลำกรรำยงำนกำรด ำเนินงำนปฏิบัติงำนที่ไม่เป็นตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ มำตรฐำน คู่มือกำรปฏิบัติงำน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรหำข้อเท็จจริง วิเครำะห์เหตุกำรณ์ และเสนอแนวทำงป้องกัน และแก้ไขปัญหำต่อผู้บริหำรที่
รับผิดชอบ 
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6. ก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบ และรำยงำน กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนตำมกฎหมำย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ มำตรฐำน คู่มือกำรปฏิบัติงำน และขั้นตอนที่เก่ียวข้อง กำรควบคุมข้อบกพร่องในกำรปฏิบัติงำน 
และกำรปฏิบัติงำนที่ไม่เป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มำตรฐำน คู่มือกำรปฏิบัติงำน และขั้นตอนที่
เกี่ยวข้อง 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
๑. จัดให้มีช่องทำงในกำรบริกำรข้อมูลข่ำวสำรตำมมำตรำ ๙ แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร

ของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสำธำรณะตำมแนวทำงที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด ทำง
เว็บไซต์หน่วยงำน และช่องทำงอ่ืนตำมควำมเหมำะสม เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบ  และสืบค้นข้อมูลที่
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว  

๒. ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลักในกำรจัดท ำรวบรวมตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูล 
ต่อสำธำรณะตำมแนวทำงที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด ดังนี้  

๒.๑ ส ำนัก/กอง/งำน/กลุ่มงำนที่รับผิดชอบข้อมูล ต้องจัดท ำ และปรับปรุงข้อมูลให้
ถูกต้อง สมบูรณ์ และ ทันสมัยอยู่ เสมอ โดยควำมเห็นชอบของผู้บริหำร ก่อนส่งข้อมูลดังกล่ำว เผยแพร่ต่อ
สำธำรณชน 

  ๒.๒ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนประชำสัมพันธ์ส ำนักปลัด ด ำเนินกำรน ำข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน ตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ( Integrity Transparency Assessment : ITA) ที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ก ำหนด 

3. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนประชำสัมพันธ์ส ำนักปลัด พิจำรณำกำรจัดท ำรูปแบบเว็บไซต์ ITA 
ของหน่วยงำน ให้สำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว มีควำมน่ำสนใจ และทันสมัยอยู่เสมอ รวมถึงสรุปข้อมูล
สถิติ และรำยงำนผลกำรสืบค้นเสนอต่อผู้บริหำร 

ประกำศ  ณ  วันที่   ๓  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

   (ลงชื่อ)         
    (นำยวิเชียร  ธรรมรักษำ) 
                              นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง 
 
 
 
 
 
     

 
 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
เรื่อง  เจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

.......................................... 
ด้วยยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564) 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ก ำหนดให้ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น  แ ส ด ง เจ ต จ ำ น งท ำ งก ำ ร เมื อ ง  ใน ก ำรต่ อ ต้ ำ น ก ำ รทุ จ ริ ต ข อ งผู้ บ ริ ห ำ ร  ป ร ะ ก อ บ กั บ  
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำน เข้ำร่วมรับกำรประเมิน
คุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ตำมที่ส ำนักคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติเสนอ  

 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิงจึงประกำศเจตจ ำนงทำงกำรเมือง ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ของผู้บริหำร ที่จะบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริต เพ่ือ
เสริมสร้ำงคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชำติและประชำชน จึงขอให้ค ำมั่นที่จะน ำพำคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ 
พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง ในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิงทุกคน ให้ปฏิบัติรำชกำรด้วยควำม
ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ และร่วมมือกับทุกภำคส่วน ในกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอ ำนวยควำมสะดวกแก่
ประชำชน และขอก ำหนดแนวทำงให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง ถือปฏิบัติและด ำเนินกำร โดยมี
รำยละเอียดดังนี้ 

ข้อที่ 1 เจตจ ำนงในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนและ
สำธำรณชนภำยนอก เพ่ือเป็นกำรแสดงควำมตั้งใจ หรือค ำมั่นที่จะน ำพำหน่วยงำนปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม มีควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริต และพร้อมที่จะได้รับกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนตำม
เจตจ ำนงที่ได้แสดงไว้ 

 

ข้อ 2 นโยบำยในกำรพัฒนำองค์กรให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนในฐำนะเป็น
หน่วยงำนภำครัฐก ำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำองค์กร ให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ในฐำนะ
เป็นหน่วยงำนภำครัฐ โดยมุ่งมั่นพัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรม และควำมโปร่งใสตำมแนวทำงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 6 ด้ำน ดังนี้ 

2.1 ด้ำนควำมโปร่งใส ข้ำพเจ้ำจะบริหำรงำนด้วยควำมถูกต้อง ยุติธรรม ตรวจสอบได้ 
โดยประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรขององค์กร พร้อมเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจำกภำยในและ
ภำยนอกหน่วยงำน สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลด้วยวิธีต่ำงๆ ได้หลำกหลำยช่องทำง กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เกิด
ควำมโปร่งใสในทุกข้ันตอน และเปิดโอกำสให้ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม และภำคประชำชน เข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน โดยเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรในกำรด ำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
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2.2 ด้ำนควำมพร้อมรับผิด มีเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนและพร้อมที่จะรับผิดใน
กำรท ำงำน และกำรบริหำรงำนเมื่อเกิดควำมผิดพลำด เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่สังคมว่ำกำรขับเคลื่อนหน่วยงำน 
ให้เป็นไปอย่ำงมีคุณธรรมและธรรมำภิบำล 

2.3 ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน มีเจตจ ำนงสุจริตที่จะส่งเสริมให้มี
กำรปฏิบัติงำนโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงำนปลอดจำกกำรทุจริตในเชิงนโยบำย และกำรทุจริต
ต่อหน้ำที่ โดยไม่ใช้ต ำแหน่งและหน้ำที่ ในกำรเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนแต่อย่ำงใด 

2.4 ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร จะบริหำรงำนและปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิ
บำล โดยมุ่งตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนด้ำนกำรบริกำรที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภำค โปร่งใสและเป็น
ธรรม ไม่ทนต่อกำรทุจริตทั้งปวงและมีควำมละอำย และเกรงกลัวที่จะกระท ำทุจริต รวมทั้งกำรด ำเนินกำรเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

2.5 ด้ำนคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน จะปลูกฝังค่ำนิยมและทัศนคติให้บุคลำกร
มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม น ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
มำใช้ในกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินชีวิต มีควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำน และคุณธรรมในกำรบริหำรงำนใน
เรื่องกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณกำรมอบหมำยงำน และกำรบริหำรสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

2.6 ด้ำนกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำน จะส่งเสริมและพัฒนำช่องทำงกำรสื่อสำรโดยน ำ
เทคโนโลยีทันสมัยมำปรับใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนและบุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง 
เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องได้โดยเปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้อง และประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนแจ้งข้อมูลข่ำวสำร 
เบำะแสทุจริตร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่ำนศูนย์รับเรื่องรำวร้องเรียนร้องทุกข์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง 

ประกำศ  ณ  วันที่   ๓   เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

   (ลงชื่อ)           
    (นำยวิเชียร  ธรรมรักษำ) 
                              นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

 
  



 
 

 

 


