
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ที่  สน 76901                                            วันที่  21  มกราคม  ๒๕65  

เร่ือง ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต  

เรียน  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ทุกท่าน 

       ด้วย ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ              
ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน            
ของหน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ 
โดยมุ่ งหวั ง ให้หน่วยงานภาครัฐ ได้ทราบถึงข้อบกพร่องต่ างๆที่ สะท้อนจากเครื่องมือที่ ใช้ ในการ                      
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และน ามาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานให้มีความโปร่งใส                 
เป็นธรรมปลอดจากการทุจริต ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน                       
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ  

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่งตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้  และเห็นว่าจะต้องมีการ 
แปลงนโยบายข้างต้นของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และเพ่ือด าเนินการดังกล่าว องค์การบริหารส่วน
ต าบลช้างมิ่ง จึงประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหาร                
ส่วนต าบลช้างมิ่ง ยึดถือ ปฏิบัติ เพ่ือขับเคลื่อนเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้บรรลุ                
ตามนโยบายมาตรการและแนวทางที่ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่งจะได้ด าเนินการและขอก าหนด
ดังนี้  

        1. น าประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 
แจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบ  

2. ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหาร  
ส่วนต าบลช้างมิ่ง เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเจตจ านงของหน่วยงาน ในช่องทางต่างๆ ได้แก่ ติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์หน้าที่ท าการ อบต. ลงเว็บไซต์ของ อบต.ช้างมิ่ง (https://www.chanaming.com) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
 
 

   (นายอุกฤษณ์   บาลลา)  
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง  
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง 
เรื่อง แสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง 
…………………….…………………..…………… 

       ด้วย ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ              
ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน            
ของหน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ 
โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ทราบถึงข้อบกพร่องต่างๆที่สะท้อนจากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน                                  
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และน ามาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานให้มีความโปร่งใสเป็นธรรม 
ปลอดจากการทุจริต ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ
เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ  

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง จึงขอประกาศแสดงเจตจ านงที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตามเจตจ านงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน ดังนี้  

ข้อ 1 เจตจ านงในการบริหารงานและน าหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน  

เพ่ือเป็นการแสดงความตั้งใจหรือค ามั่นที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมมีความโปร่งใส 
ปราศจากการทุจริต และความพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจ านงที่ได้แสดงไว้  

ข้อ 2 นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน  

ก าหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน              
ของหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่งทุกคน มุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงาน 
ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน                   
ของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังนี้  

2.1 ด้านความโปร่งใส เป็นการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการด าเนินการตามภารกิจหน้าที่ด้วยความสุจริต 
โปร่งใส และเท่ียงธรรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

(1) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต 
ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด  

(2) ให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้วยความโปร่งใส โดยยึดหลักความสุจริต 
เที่ยงธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย  

/(3) ให้ความ... 
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(3) ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  
โดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใส และเท่ียงธรรม  

(4) มุ่งเน้นการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส                
เที่ยงธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้อง ตามกฎหมาย  

2.2 ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง                  
มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน 
พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  

(1) มุ่งเน้นการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โดยยึดหลัก
สุจริต โปร่งใส และเท่ียงธรรม พร้อมรับผิดชอบ  

(2) มุ่งม่ันในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความพร้อม
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด  

2.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน                
ขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง ปฏิบัติตนตามแนวทาง ดังต่อไปนี้  

(1) ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเกีย่วกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย  
(2) ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานไม่รับ

สินบนและการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ  
2.4 ด้านวัฒนธรรมในองค์กร ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 

ปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
(1) สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง

ไม่ทนต่อการทุจริต อับอายและเกรงกลัวต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตได้                
ตามหลักนิติธรรม ภาระรับผิดชอบโดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม  

(2) ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร  
(3) มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้

ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่งถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
2.5 ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ยึดหลักความถูกต้อง 

เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายในหน่วยงาน             
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

(1) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเท่ียงธรรม  

(2) มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม  
(3) มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 

โปร่งใสตรวจสอบได้ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด  
(4) ให้ความส าคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่และความ

รับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ  
(5) ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน  
 

/2.6 ด้านการ... 
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2.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เพ่ือถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น          
ให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่งทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

(1) สื่อสารประชาสัมพันธ์ในการถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้ผู้บริหารและพนักงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่งเกิดความตระหนักและให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ โดยวิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร เช่น หนังสือสั่งการ                   
การปิดประกาศ ประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น  

(2) ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น เช่น หนังสือแสดงความคิดเห็น           
การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน เป็นต้น 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. ๒๕65  
 

 
(นายอุกฤษณ์   บาลลา) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


