
บันทึกขอความ 

สวนราชการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง   

ที่  สน 76901                                            วันที ่ 24  มกราคม  ๒๕65  

เร่ือง ประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริต  

เรยีน  พนักงานสวนตาํบลและพนกังานจาง ทุกทาน 

       ดวย ปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ              
ไดถูกกําหนดเปนกลยุทธสําคัญของยุทธศาสตรชาติว าดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต                    
ซึ่งถือเปนการยกระดับใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ        
เปนมาตรการปองกันการทุจริตในเชิงรุกที่หนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะตองดําเนินการ โดยมุงหวัง           
ใหหนวยงานภาครัฐไดทราบถึงขอบกพรองตางๆที่สะทอนจากเครื่องมือท่ีใชในการประเมินคุณธรรม               
และความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ และนํามาปรับปรุงพัฒนาหนวยงานให มีความโปรงใส                 
เปนธรรมปลอดจากการทุจริต ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให
หนวยงานภาครัฐเขารวมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน                      
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอ  

องคการบริหารสวนตําบลชางมิ่งตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้ และเห็นวาจะตองมีการ 
แปลงนโยบายขางตนของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง และเพื่อดําเนินการดังกลาว องคการบริหารสวน
ตําบลชางมิ่ง จึงประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริต เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหาร                
สวนตําบลชางมิ่ง ยึดถือ ปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนเจตจํานงการบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ใหบรรล ุ               
ตามนโยบายมาตรการและแนวทางที่กําหนด องคการบริหารสวนตําบลชางมิ่งจะไดดําเนินการและขอกําหนด
ดังนี้  

        1. นําประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริตขององคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง 
แจงใหบุคลากรทุกคนรับทราบ  

2. ประชาสัมพันธประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริตขององคการบริหาร 
สวนตําบลชางมิ่ง เพื่อใหสาธารณชนไดรับทราบถึงเจตจํานงของหนวยงาน ในชองทางตางๆ ไดแก ติดบอรด
ประชาสัมพันธหนาที่ทําการ อบต. ลงเว็บไซตของ อบต.ชางมิ่ง (https://www.chanaming.com) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
 
 

   (นายอุกฤษณ   บาลลา)  
     นายกองคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง  
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง 
เร่ือง แสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการบรหิารงาน 

องคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง 
…………………….…………………..…………… 

       ดวย ปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ              
ไดถูกกําหนดเปนกลยุทธสําคัญของยุทธศาสตรชาติว าดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต                 
ซึ่งถือเปนการยกระดับใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ           
เปนมาตรการปองกันการทุจริตในเชิงรุกที่หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศจะตองดําเนินการ โดยมุงหวังให
หน ว ย ง า นภาครั ฐ ไ ด ท ร าบถึ ง ข อบกพร อ ง ต า งๆที่ ส ะท อนจ าก เ ครื่ อ งมื อที่ ใ ช ใ นกา ร ปร ะ เ มิ น                                 
คุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ และนํามาปรับปรุงพัฒนาหนวยงานใหมีความโปรงใสเปนธรรม 
ปลอดจากการทุจริต ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐ
เขารวมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอ  

องคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง จึงขอประกาศแสดงเจตจํานงที่จะบริหารงานดวยความซื่อสัตย
สุจริต มีคุณธรรม มีความโปรงใส ปราศจากการทุจริต และพรอมที่จะไดรบัการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตามเจตจํานงท้ังตอเจาหนาที่ภายในหนวยงานและสาธารณชนภายนอกหนวยงาน ดังนี ้ 

ขอ 1 เจตจํานงในการบริหารงานและนําหนวยงานดวยความซื่อสัตยสุจริตทั้งตอเจาหนาที่
ภายในหนวยงานและสาธารณชนภายนอกหนวยงาน  

เพื่อเปนการแสดงความตั้งใจหรือคํามั่นที่จะบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรมมีความโปรงใส 
ปราศจากการทุจริต และความพรอมที่จะไดรับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจํานงที่ไดแสดงไว  

ขอ 2 นโยบายในการพัฒนาองคกรใหมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงาน  

กําหนดนโยบายในการพัฒนาองคกรใหมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน              
ของหนวยงาน เพื่อใหผูบริหารและพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลชางมิ่งทุกคน มุงมั่นพัฒนาหนวยงาน 
ใหมีคุณธรรมและความโปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน                 
ของหนวยงานภาครัฐ 6 ดาน ดังน้ี  

2.1 ดานความโปรงใส เปนการเปดเผยขอมูล รวมถึงการดําเนินการตามภารกิจหนาที่ดวยความสุจริต 
โปรงใส และเที่ยงธรรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

(1) มุงเนนการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได โดยยึดหลักความซื่อสัตย สุจริต 
ถูกตอง เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ อยางเครงครัด  

(2) ใหความสําคัญในการเปดเผยขอมูลของหนวยงานดวยความโปรงใส โดยยึดหลักความสุจริต 
เที่ยงธรรม ถูกตอง ตรวจสอบไดตามบทบัญญัติของกฎหมาย  

/(3) ใหความ... 
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(3) ใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 
โดยยึดหลักความถูกตอง สุจริต โปรงใส และเท่ียงธรรม  

(4) มุงเนนการบริหารจัดการเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส                
เท่ียงธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกตอง ตามกฎหมาย  

2.2 ดานความพรอมรับผิด ผูบริหารและพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง                 
มีความมุงม่ันตั้งใจปฏิบัติงานอยางเตม็ความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 
พรอมรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ ดังน้ี  

(1) มุงเนนการขับเคลื่อนหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โดยยึดหลัก
สุจริต โปรงใส และเท่ียงธรรม พรอมรับผิดชอบ  

(2) มุงมั่นในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานตามหนาที่อยางเต็มใจ กระตือรือรน มีความพรอม
ที่จะปฏิบัติหนาท่ีตามที่กําหนดไวในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบอยางเครงครัด  

2.3 ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน สงเสริมใหผูบริหารและพนักงาน                
ขององคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง ปฏิบัติตนตามแนวทาง ดังตอไปนี้  

(1) ยึดมั่นในการบริหารจัดการองคกรเก่ียวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย  
(2) ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเก่ียวกับความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานไมรับ

สินบนและการใชตําแหนงหนาที่ในการเอ้ือประโยชนในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ  
2.4 ดานวัฒนธรรมในองคกร สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง 

ปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี  
(1) สรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อใหผูบริหารและพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลชางม่ิง

ไมทนตอการทุจริต อับอายและเกรงกลัวตอการทุจริต จนกอใหเกิดวัฒนธรรมในการตอตานการทุจริตได                
ตามหลักนิติธรรม ภาระรับผิดชอบโดยยึดหลักความถูกตอง สุจริต โปรงใสและเที่ยงธรรม  

(2) ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกร  
(3) มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน โดยให

ผูบรหิารและพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลชางมิ่งถือปฏิบัติอยางเครงครัด  
2.5 ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐาน ยึดหลักความถูกตอง 

เปนธรรม เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายในหนวยงาน             
ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี  

(1) มุงเนนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกตอง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ดวยความสุจริต โปรงใส และเที่ยงธรรม  

(2) มุงเนนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม  
(3) มุงเนนการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ 

โปรงใสตรวจสอบได คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด  
(4) ใหความสําคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่และความ

รับผิดชอบดวยความเปนธรรม เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ  
(5) ใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยและสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน  
 

/2.6 ดานการ... 
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2.6 ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน เพื่อถายทอดนโยบายทั้ง 5 ดาน ดังกลาวขางตน          
ใหผูบริหารและพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลชางมิ่งทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้ 

(1) สื่อสารประชาสัมพันธในการถายทอดนโยบายทั้ง 5 ดาน ใหผูบริหารและพนักงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลชางมิ่งเกิดความตระหนักและใหความสําคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานรัฐ โดยวิธีการ/ชองทางการสื่อสาร เชน หนังสือสั่งการ                  
การปดประกาศ ประกาศทางเว็บไซต เปนตน  

(2) ใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหมีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 5 ดาน ดังกลาวขางตน เชน หนังสือแสดงความคิดเห็น           
การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผูบริหาร ขาราชการ และพนักงาน เปนตน 

 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที ่24 มกราคม พ.ศ. ๒๕66 
 

 
(นายอุกฤษณ   บาลลา) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


