
  
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด 

เรื่อง  เจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   

...............องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองเป็ด............. .   
 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 โดยมีเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาค รัฐน าข้อมูลผลการประเมินไป
พัฒนา และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด ที่มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนา และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาล ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ. 2540 และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -  2564) และนโยบายของรัฐบาล
ข้อที่ 10 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด โดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ได้ก าหนดทิศทาง นโยบาย มาตรการ โครงการหรือกิจกรรมตามแนวทาง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ก าหนดไว้ 6 ด้าน ได้แก่  
  (1) ด้านความโปร่งใส  
  (2) ด้านความพร้อมรับผิด  
  (3) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
  (4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  
  (5) ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  
                     (6) ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  
 เพ่ือเป็นมาตรฐาน และแนวทางในการปฏิบัติงานให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ดทุกคน พึงยึดเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน ๆ  อีกทั้ง ยังเป็นการแสดงเจตจ านง ความ ตั้งมั่น และค ามั่นที่จะบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ด าเนินงานอย่างมีคุณธรรม และความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต พร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามเจตจ านงที่ได้แสดงไว้ ทั้งจากเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน 

  แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

   1. ด้านความโปร่งใส 
   ทุกกอง/หน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้โดยมีระบบการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Govenance) ด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   1.1 ผู้อ านวยการกอง/ส านัก และข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า พร้อมด้วยพนักงานจ้าง ต้อง
ประกาศเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ของตนเอง  ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและสาธารณชน 
   1.2 ทุกงานต้องเปิดเผยข้อมูลต่างๆ  ของหน่วยงานอย่างชัดเจนถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงการให้บริการประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลต่างๆ  ของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว 
  1.3 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ  และการด าเนินการเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างจะต้องด าเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส ในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด 
 
 

 
/1.4 เมื่อมีการ...... 
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  1.4 เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่จะต้องมีการสอบ
ข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

   2. ด้านความพร้อมรับผิด 
   2.1 ในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ  อย่างครบถ้วนเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลงานการปฏิบัติงานของตน 
   2.2 ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ และมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม ว่าจะขับเคลื่อน
หน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

   3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
   3.1 ไม่มีการเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากมีการร้องเรียนหรือชี้มูลว่า
กระท าความผิดจะต้องย้ายออกจากพ้ืนที่ก่อน 
   3.2 ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง และพวกพ้องของตนหรือผู้อื่น 

   4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
   4.1 ให้เจ้าหน้าที่ในทุกกอง/ส านักมีความเข้าใจกับการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
   4.2 สร้างวัฒนธรรมเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านทุจริตได้ 
ให้รางวัลกับผู้ตรวจสอบพบหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต 
   4.3 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน 
   4.4 มีระบบติดตาม ตรวจสอบ และลงโทษผู้กระท าการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

   5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
   5.1 ให้จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนและมีระบบ
ป้องกัน และตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
   5.2 ในการบริหารงานบุคคล จะต้องมีการสอนงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ และมอบหมายงาน  ที่มีความเป็นธรรม 
เท่าเทียม มีการเสนอแนวความคิดที่แตกต่าง และไม่เลือกปฏิบัติ 
   5.3 ให้มีความส าคัญแก่สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย และส่งเสริมในการปฏิบัติงาน 

   6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
   ทุกกอง/ส านัก ต้องจัดท าข้อมูลวิธีการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน
รับทราบ เพ่ือให้เกิดความตระหนักและให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส 

  การก าหนดทิศทาง นโยบาย มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

  1. นโยบาย  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด ก าหนดนโยบายในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองเป็ด โดยมีประกาศแสดง “เจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้” เพ่ือให้บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ดทุกระดับ ทุกคน ได้ส านึกตระหนัก และยึดถือปฏิบัติ 

  2. มาตรการ และแนวทางการด าเนินการ  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันในอันที่จะสร้างและแสดง
ถึงความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ความมีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ความมีคุณธรรมการ
ท า งานในหน่วยงาน และการมีการสื่อสารภายในหน่วยงานได้ก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
  2.1 บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล  
  2.2 ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง อ านวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.3 ท างานเป็นทีม 
  2.4 ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 ประการ 
   (1)  หลักนิติธรรม - ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งของทางราชการที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 

/(2)  หลักคุณ... 
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   (2)  หลักคุณธรรม - ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

     (3)  หลักความรับผิดชอบ - ตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ ใน
ต าแหน่งหน้าที่ของแต่ละคน 
   (4)  หลักความคุ้มค่า - ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความ คุ้มค่า ค านึงถึง
ประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนเป็นส าคัญ 
   (5)  หลักความโปร่งใส - ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการท างานอย่างโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ ตรงไปตรงมา ต้องไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้น และสามารถตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานได้ 
   (6)  หลักการมีส่วนร่วม - ในการท างานให้รับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมทั้งประชาขน 
  2.5  ยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 
ประการ ของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้ 
   (1)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (2)  การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
   (3)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
   (4)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
   (5)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
   (6)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
   (7)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
   (8)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร    

  3. กลุ่มเป้าหมาย  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกคน  

  4. วิธีด าเนินการ  เพ่ือขับเคลื่อนเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้บรรลุตามนโยบาย มาตรการ 
และแนวทางที่ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด จึงก าหนดวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
   4.1  น าประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด แจ้งให้คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกคนรับทราบ 
   4.2  ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
เป็ด เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือสาธารณชน ได้รับทราบถึงเจตจ านงของหน่วยงานใน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร บริเวณหน้า ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้านทั้ง 4 หมู่ ลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด (http://www.nhnongped.go.th) 
และสื่อโซเชียลต่าง  ๆ
 

  5. การบังคับใช้ 
  ให้ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด เรื่อง “เจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
และตรวจสอบได้” ฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ วันที่  ๗  เดือน   ตุลาคม   พุทธศักราช   ๒๕๖5 
  
 
 
                                                                                                             (นายนพนันท์  ศรีสุวรรณ์)     
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด 


