
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

เรื่อง การประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 
................................................................................................. 

   
    ด้วย ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูก
ก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 
(พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐได้รับทราบถึงข้อบกพร่องต่างๆ ที่สะท้อนจากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ และน ามาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีความโปร่งใสเป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต 
ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 
ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. เสนอ 

    องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง ขอประกาศแสดงเจตจ านงที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
เจตจ านงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน ดังนี้ 
   ข้อ 1 เจตจ านงในการบริหารงานและน าหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน  
   เพ่ือเป็นการแสดงความตั้งใจหรือค ามั่นที่จะน าหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความ
โปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจ านงที่ได้แสดงไว้ 

   ข้อ 2 นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ก าหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  
   เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง มุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
6 ด้าน ดังนี้ 
       2.1 ด้านความโปร่งใส เป็นการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการด าเนินการตามภารกิจหน้าที่ด้วย
ความสุจริต โปร่งใด และเที่ยงธรรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
      (1) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ 
สุจริต ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อย่างเคร่งครัด 
     (2) ให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสโดยยึดหลัก
ความสุจริต เที่ยงธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
     (3) ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 
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     (4) มุ่งเน้นการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
เที่ยงธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ 

    2.2 ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหารและพนักงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
    2.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
     (1) ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 
     (2) ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน    
ไม่รับสินบนและการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ 
    2.4 ด้านวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี้ 
     (1) สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานไม่ทนต่อการทุจริต อายและ
เกรงกลัวต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตได้ตามหลักนิติธรรม ภาระรับผิดชอบโดยยึดหลัก
ความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 
     (2) ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในองค์กร 
     (3) มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
โดยให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
    2.5 ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ยึดหลัก
ความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายใน
หน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
     (1) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความ
ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ มติ ด้วยความสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 
     (2) มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
มติ โปร่งใสตรวจสอบได้ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
     (3) มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
มติ โปร่งใสตรวจสอบได้ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
     (4) ให้ความส าคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 
     (5) ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่ เ อ้ืออ านวยและส่งเสริมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
    2.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เพ่ือถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น ให้
ผู้บริหารและพนักงานทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
     (1) สื่อสารประชาสัมพันธ์ในการถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้ผู้บริหารและ
พนักงานเกิดความตระหนักและให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร เช่น หนังสือสั่งการ การปิดประกาศ ประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น 
 

/ (2) ให้ความส าคัญ... 
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     (2) ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น เช่น หนังสือแสดงความคิดเห็น การแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุมผู้บริหาร / พนักงาน เป็นต้น 
 
    จึงประกาศเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 

 
 
 
 

                   
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

           (นายบุญธรรม  คงสขุมาก) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

(นายวิบูลย์  สงวนพงศ์) 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง อบต.ล านางรอง ร่วมกันไขว้มือเป็นกากบาท 
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เพื่อเป็นการแสดงพลัง  เนื่องในสัปดาห์ต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ในการ

ต่อต้านการคอรัปชัน ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
ทั้งนี้ วันต่อต้านการทุจริตสากล หรือ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ตรง

กับวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี ก าหนดขึ้นตั้งแต่อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 เป็นต้นมา 

 

 

 


