
 
 

 

 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง 

เรื่อง การแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสร�างคุณธรรม และความโปร�งใสในการบริหารราชการ 

องค�การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง 

................................................................................................. 

 
ด�วยสํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได�

ดําเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ซ่ึงเป?นการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน
ของหน�วยงาน มีกรอบการประเมินใน ๕ ดัชนี ได�แก� ๑.ดัชนีความโปร�งใส ๒.ดัชนีความพร�อมรับผิด ๓.ดัชนีความ
ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ๔.ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคKกร และ ๕.ดัชนีคุณธรรมการทํางานใน
หน�วยงาน ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีได�เห็นชอบให�หน�วยงานภาครัฐทุกหน�วยงานต�องเข�ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใสของหน�วยงานภาครัฐ ในปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ และนโยบายของรัฐบาล 
ข�อท่ี ๑๐ การส�งเสริมการบริหารราชการแผ�นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป�องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดให�ปลูกฝVงค�านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักด์ิศรีความเป?น
ข�าราชการและความซ่ือสัตยKสุจริต ควบคู�กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือป�องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ�าหน�าท่ีของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต�องการ พร�อมอํานวยความ
สะดวกแก�ประชาชน เพ่ือสร�างความเชื่อม่ันในระบบราชการ 
 

เพ่ือให�เป?นไปตามวัตถุประสงคKเจตนารมณKดังกล�าวข�างต�น ตลอดจนให�การปฏิบัติงานของ
องคKการบริหารส�วนตําบลหนองปลิงเป?นไปด�วยความมีคุณธรรม โปร�งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ จึงกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร�งใส เพ่ือพัฒนา
หน�วยงานให�มีคุณธรรมและความโปร�งใสตรวจสอบได� เป?นมาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติ และค�านิยมสําหรับ
ผู�บริหารและบุคลากรขององคKการบริหารส�วนตําบลหนองปลิงยึดถือ และปฏิบัติควบคู�กับกฎหมาย ระเบียบ และ
ข�อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ�งม่ันท่ีจะนําหน�วยงานให�ดําเนินงานตามภารกิจด�วยความโปร�งใส บริหารงานด�วยความซ่ือสัตยK
สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต พร�อมกําหนดแนวทางให�ทุกสํานัก/กอง ในสังกัดองคKการบริหารส�วนตําบล
หนองปลิงถือปฏิบัติและดําเนินการ ดังนี้ 

๑. ด�านความโปร�งใส 

       ๑.๑ การเป̂ดโอกาสให�ผู�มีส�วนได�เสียเข�ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงานตามภารกิจหลัก
ในแต�ละข้ันตอนของหน�วยงานต้ังแต�การแสดงความคิดเห็น ร�วมวางแผนและจัดทําแผนงาน/โครงการ ร�วม
ดําเนินการ และร�วมติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของหน�วยงาน 
       ๑.๒ การดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�างต�องดําเนินการและส�งเสริมให�เกิดความ
โปร�งใสในทุกข้ันตอนตามระเบียบ กฎหมายกําหนด 
       ๑.๓ การดําเนินงานเก่ียวกับการเป̂ดเผยข�อมูลต�างๆ ของหน�วยงานต�องชัดเจน ถูกต�อง 
และครบถ�วน รวมถึงการให�ประชาชนหรือผู�มีส�วนได�เสียสามารถเข�าถึงข�อมูลต�างๆขององคKการบริหารส�วนตําบล 



หนองปลิงได�โดยสะดวกและรวดเร็ว ผ�านช�องทางต�างๆ   
       1.4 การดําเนินงาน/การจัดการกับเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ี
อันไม�โปร�งใสหรือทุจริตต�อหน�าท่ี 
 

/2. ด�านความพร�อมรับผิด ... 
 

-๒- 
 

2. ด�านความพร�อมรับผิด 

       2.1 ผู�บริหารและบุคลากรขององคKการบริหารส�วนตําบลหนองปลิงต�องมีพฤติกรรมและ
ทัศนคติท่ีแสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน�าท่ีอย�างเต็มใจและมีประสิทธิภาพ 
       2.2 บุคลากรต�องปฏิบัติงานในทุกข้ันตอนให�ถูกต�องตามกฎหมาย ระเบียบ และข�อบังคับ
ต�างๆ อย�างครบถ�วนและเคร�งครัด กล�าหาญท่ีจะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
       2.3 การกําหนดทิศทางและนโยบายของผู�บริหารองคKการบริหารส�วนตําบลหนองปลิงท่ี
จะต�องมีเจตจํานงในการบริหารงานอย�างซ่ือสัตยKสุจริต และพร�อมรับผิดเพ่ือเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร�างความ
เชื่อม่ันแก�สังคมว�าการขับเคลื่อนหน�วยงานจะเป?นไปอย�างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 

3. ด�านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

       3.1 สอดส�องและป�องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคKการบริหารส�วนตําบลหนอง
ปลิงมิให�มีพฤติกรรมท่ีเข�าข�ายการทุจริตต�อหน�าท่ี เช�น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชนKใด ๆจากผู�มีส�วน
ได�ส�วนเสีย เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ/ละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ี/การใช�ตําแหน�งหน�าท่ี
ของตนเองอย�างไม�เป?นธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชนKแก�ตนเอง พวกพ�องของตน หรือผู�ใด 
       3.2 สอดส�องและป�องกันการปฏิบัติหน�าท่ีของผู�บริหารมิให�มีพฤติกรรมท่ีเข�าข�ายการ
ทุจริตในเชิงนโยบายซ่ึงมีคุณลักษณะเป?นการทุจริตท่ีเกิดจากความสัมพันธKเก้ือหนุนกันระหว�างผู�บริหารของ
หน�วยงานกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีเป?นหน�วยธุรกิจเอกชน เพ่ือเอ้ือประโยชนKในสัญญาโครงการขององคKการบริหาร
ส�วนตําบลหนองปลิง 

4. ด�านวัฒนธรรมคุณธรรมภายในองค�กร 

       4.1 การปลูกฝVง สั่งสอน หรือถ�ายทอดแก�กันของบุคลากรในองคKการบริหารส�วนตําบล
หนองปลิง เพ่ือให�มีพฤติกรรมและทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน จนกลายเป?นแนวทางปฏิบัติประจําหรือวัฒนธรรม
ท่ีดีขององคKการบริหารส�วนตําบลหนองปลิง เป?นการกล�อมเกลาทางสังคมให�ไม�ยอมรับพฤติกรรมการทุจริต 
จนกระท่ังไม�ทนต�อการทุจริต และก�อให�เกิดการลงโทษทางสังคม อันจะทําให�เกิดความอายหรือความกลัวท่ีจะ
กระทําการทุจริต 
       4.2  การปลูกฝVงและสร�างให�เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชนKส�วนตน
กับผลประโยชนKส�วนรวม ซ่ึงถือเป?นการป�องกันการทุจริตต้ังแต�รากฐานของพฤติกรรมการทุจริต 
       4.3  กําหนดและจัดการทําแผนการป�องกันและปราบปรามการทุจริตในองคKการบริหาร
ส�วนตําบลหนองปลิง 
       4.4 การมีกระยวนการตรวจสอบถ�วงดุลภายในท่ีเข�มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทําให�
บุคลากรในองคKการบริหารส�วนตําบลหนองปลิงเห็นความสําคัญและเกิดความตระหนักถึงผลการทุจริต จน
ก�อให�เกิดเป?นวัฒนธรรมในการร�วมต�อต�านการทุจริต 



5. ด�านคุณธรรมการทํางานภายในหน�วยงาน 

       5.1 การให�ความสําคัญกับการปฏิบัติงาน โดยให�มีคู�มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติหน�าท่ี
ชัดเจน 
       5.2 การปฏิบัติงานตามคู�มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย�างเคร�งครัดอยู�เสมอ และ
จะต�องเป?นการปฏิบัติงานอย�างเป?นธรรมและเท�าเทียมกัน 
       5.3 การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในองคKการบริหารส�วนตําบลหนองปลิง 
ท้ังในด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช�น การบรรจุ แต�งต้ัง การย�าย หรือพิจารณาความดีความชอบ เป?นต�น
กระบวนการสร�างแรงจูงใจและความก�าวหน�าในสายงาน และในด�านการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
 

/5.4  การมีคุณธรรม ... 
 
 

-๓- 
 
       5.4  การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ การใช�จ�ายเงินงบประมาณจะต�องเป?นไป
อย�างโปร�งใสและจะต�องพิจารณาใช�จ�ายสิ่งท่ีจําเป?นต�อการดําเนินงานตามภารกิจของหน�วยงานอย�างคุ�มค�ามาก
ท่ีสุด 
       5.5 การมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให�แก�ผู�ใต�บังคับบัญชา ท่ีจะต�อง
คํานึงถึงขอบเขตอํานาจหน�าท่ีตามกฎหมายของผู�รับมอบงาน มีความเป?นธรรมแก�ผู�รับมอบหมายงานอย�างเท�า
เทียม มีการสื่อสารและเอาใจใส�ติดตามในการมอบหมายงานท่ีได�มอบหมาย ตลอดจนรับผิดชอบในผลของงานท่ี
ได�รับมอบหมายด�วย 
       5.6 การให�ความสําคัญกับสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ืออํานวยและส�งเสริมการปฏิบัติหน�าท่ี
ภายในองคKการบริหารส�วนตําบลหนองปลิง เพ่ือให�มีพฤติกรรมและทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

6. ด�านการส่ือสารภายในหน�วยงาน 

       6.1 ถ�ายทอดประกาศนโยบาย มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน�วยงานให�มีคุณธรรม และความ
โปร�งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ให�
บุคลากรในสังกัดได�รับทราบ 
       6.2 นําประกาศนโยบาย มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน�วยงานให�มีคุณธรรม และความโปร�งใส 
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ เผยแพร�ตาม
ช�องทางการประชาสัมพันธK 
       6.3 สํานัก/กองต�องจัดทําข�อมูล วิธีการสื่อสาร เพ่ือถ�ายทอดเก่ียวกับนโยบายท้ัง ๖ ด�าน 
ให�บุคลากรในหน�วยงานรับทราบเพ่ือให�เกิดความตระหนักและให�ความสําคัญถึงการปฏิบัติท่ีมีคุณธรรมและความ
โปร�งใส  
 

จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ   ณ  วันท่ี  ๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 



 

(ลงชื่อ)                              
(นายวิเชียร  ธรรมรักษา) 

นายกองคKการบริหารส�วนตําบลหนองปลิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           บันทึกข�อความ 

ส�วนราชการ   สํานักปลัด  องคKการบริหารส�วนตําบลหนองปลิง  โทร ๐๔๒ – ๗๘๙๑๖๕  
ท่ี  สน ๘๑๖๐๑/              วันท่ี   ๖  เดือน   ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
เรื่อง การจัดทําประกาศแสดงเจตจํานงการบริหารงานด�วยความสุจริต             

เรียน   นายกองคKการบริหารส�วนตําบลหนองปลิง 

๑.เรื่องเดิม 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได�
ดําเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ซ่ึงเป?นการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน
ของหน�วยงาน โดยมีเครื่องมือท่ีใช�สําหรับการประเมิน ๓ เครื่องมือ ได�แก� ๑.แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษK ๒.
แบบสํารวจความคิดเห็นผู�มีส�วนได�เสียภายใน และ ๓.แบบสํารวจความคิดเห็นผู�มีส�วนได�เสียภายนอก นั้น  

๒.ข�อเท็จจริง 

การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานขององคKการบริหารส�วนตําบลหนองปลิง
ในช�วงปMงบประมาณ ๒๕๕๘ ท่ีผ�านมา ข�อเท็จจริงปรากฏว�า ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษK ใช�ประเมินใน
ดัชนีความพร�อมรับผิด สําหรับดําเนินการเพ่ือส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสของหน�วยงาน ได�กําหนดให�
ผู�บริหารของหน�วยงานแสดงเจตจํานงว�าจะบริหารงานด�วยความซ่ือสัตยKสุจริต ท้ังต�อเจ�าหน�าท่ีและต�อสาธารณชน 



ดังนั้น เพ่ือให�การบริหารงานขององคKการบริหารส�วนตําบลหนองปลิงเป?นไปด�วยความซ่ือสัตยK
สุจริตตามนโยบายของรัฐบาล และส�งเสริมและสนับสนุนให�หน�วยงานดําเนินงานอย�างมีคุณธรรมและความโปร�งใส
มากยิ่งข้ึน ตลอดจนถือเป?นการเตรียมความพร�อมในการประเมินคุณธรรม และความโปร�งใสในการดําเนินงานของ
องคKการบริหารส�วนตําบลหนองปลิง จึงเห็นควรดําเนินการประกาศการแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสร�างคุณธรรม 
และความโปร�งใสในการบริหารงานของหน�วยงาน พร�อมแจ�งให�บุคลากรขององคKการบริหารส�วนตําบลหนองปลิงได�
ยึดถือเป?นแนวทางปฏิบัติ 

๓.ข�อเสนอเพ่ือพิจาณา 

๓.๑ เห็นควรพิจารณาลงนามประกาศแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสร�างคุณธรรม และความ
โปร�งใสในการบริหารราชการขององคKการบริหารส�วนตําบลหนองปลิง รายละเอียดร�างประกาศแนบท�าย  

๓.๒ เห็นควรแจ�งให�บุคลากรขององคKการบริหารส�วนตําบลหนองปลิงและสาธารณชนทราบต�อไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

    (ลงชื่อ)        พาณิชยK  บุญยู          ผู�เสนอ 
 (นายพาณิชยK  บุญยู) 

หัวหน�าสํานักปลัด 
ความเห็น........................................................................................................................................................ 

    (ลงชื่อ)     
                (นางสาวนิรมล  นามฮุง) 
    รองปลัดองคKการบริหารส�วนตําบลหนองปลิง 

 
/ความเห็น ... 

 
-๒- 

 
 

ความเห็น........................................................................................................................................................ 

    (ลงชื่อ)         
                (นายกําพล  ประดับศิลปk) 
        ปลัดองคKการบริหารส�วนตําบลหนองปลิง 

 
ทราบและมีคําส่ัง 

      ดําเนินการตามท่ีเสนอ..........................................................................................           



    อ่ืนๆ....................................................................................................................        
  

   (ลงชื่อ)            
                                           (นายวิเชียร  ธรรมรักษา) 
     นายกองคKการบริหารส�วนตําบลหนองปลิง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


