
 
บันทึกขอความ 

 

สวนราชการ   สำนักปลัด  องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม  โทร. ๐-3670-6063     
ท่ี    ลบ 80901/                                             วันท่ี         เมษายน  2564 
เรื่อง รายงานผลมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐใน 
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
 
 

เรียน    นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครฐั (Integrity and  

Transparency Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ขององคการบริหารสวนตำบลหนอง
แขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  มีคาคะแนนเทากับ 47.7๘ อยูในระดับ F และเพ่ือใหผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 และ
เพ่ือใหมีคาคะแนนท่ีสูงข้ึน และเปนไปตามมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ภายในหนวยงานใหดีมากยิ่งข้ึน  สำนักปลัดจึงขอรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพ่ือสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใสภายในหนวยงานใหดียิ่งข้ึน  ตามมาตรการท่ีไดกำหนดไวขางตน  ดังตอไปนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 
 

(นางสาวภัทรนันท    ปานออน) 
หัวหนาสำนักปลัด 

 
 
ความเห็นปลัดองคการบริหารสวนตำบล         ความเห็นนายกองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
......................................................................        ............................................................................... 
.....................................................................         ............................................................................... 

   
 

(นายสุรพล   วัฒนกุลวิวัฒน)    (นางพิมพรรนี   มีสุดเพียร) 
     ปลัดองคการบริหารสวนตำบล    นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

 
 

 
 
 
 
 



รายงานการนำผลการดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 

ขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขม ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

ตามท่ีไดดำเนินการวิเคราะหผลการประเมิน ITA ขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขม ปงบประมาณ 2563 และไดมีการกำหนดมาตรการ/

แนวทางในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณ 2564 โดยไดมีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

มาตรการ วิธีการดำเนินการ ระยะเวลาการ
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผลการดำเนินการ ขอเสนอแนะ 

1.มาตรการใน
การจัดการเรื่อง
รองเรียนการ
ทุจริต 
 

1.เพ่ิมชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการ
เสนอแนะการปฏิบัติงานและรองเรียนการทุจริต
ของ อบต. 
2.จัดทำแนวทางการดำเนินการเมือ่มีเรื่อง
รองเรียนทุจรติประจำป 

ต.ค 63 
ถึง 

ก.ย.64 

๑.สำนักปลัด 
๒.กองคลัง 
๓.กองชาง 
4.กองการศึกษา 
5.กองสวัสดิการสังคม 

 

เพ่ิมชองทางการรองเรียนการทุจรติของเจาหนาท่ี
ผานทาง WebSite เมื่อเดือน มกราคม 2564 
จัดทำแนวทางการดำเนินการเมื่อมีเรื่องรองเรยีน
ทุจริตประจำป เมื่อเดือน มกราคม 2564 

 

- 

 

มาตรการ วิธีการดำเนินการ ระยะเวลาการ
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผลการดำเนินการ ขอเสนอแนะ 

๒.มาตรการ
เผยแพรขอมูล 
ตอสาธารณะ 

๑.จัดทำมาตรการลดข้ันตอนในการใหบริการ 
๒. ปรับปรุงเว็บไซต ใหเปนปจจุบัน  

ต.ค 63 
ถึง 

ก.ย.64 

๑.สำนักปลัด 
๒.กองคลัง 
๓.กองชาง 
4.กองการศึกษา 
5.กองสวัสดิการ
สังคม 

อบต.ดำเนินการ ปรับปรุง และเผยแพรชองทางให ขอมูล
ผานชองทางตาง ๆ ใหประชาชนไดรับทราบ โดย 
 - สงหนังสือถึงผูนำชุมชน ใหเผยแพรซื่อเว็บไซต, เฟชบุก, 
ไลน และเชิญชวนประชาชนใหเขาชม เว็บไซต, เขารวม
เปนสมาชิกของกลุมเฟชบุก, ไลน เมื่อเดือน มกราคม 
2564 

- 



มาตรการ วิธีการดำเนินการ ระยะเวลาการ
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผลการดำเนินการ ขอเสนอแนะ 

3.มาตรการในการ
สงเสริมความ
โปรงใสในการ
จัดซื้อ จัดจาง 

 

๑.จัดทำมาตรการในการสงเสริมความ
โปรงใสในการจัดซ้ือ จัดจาง 
 

ต.ค 63 
ถึง 

ก.ย.64 

๑.กองคลัง 
 

มีการเผยแพรขอมูลการจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนปจจุบัน
ลงบนเว็บไซตหลักของ อบต. เม่ือเดือน ตุลาคม 
2563 เปนตนมา 

- 

 

มาตรการ วิธีการดำเนินการ ระยะเวลาการ
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผลการดำเนินการ ขอเสนอแนะ 

4. .มาตรการใหผูมี
สวนได สวนเสีย มี
สวนรวมในการ
ปองกันทุจริต 
 

1.จัดทำมาตรการใหผูมีสวนได สวนเสีย มี
สวนรวมในการปองกันทุจริต 

ต.ค 63 
ถึง 

ก.ย.64 

๑.สำนักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองชาง 

 

จัดทำมาตรการใหผูมีสวนได สวนเสีย มีสวนรวมในการ
ปองกันทุจริต เมื่อ กุมภาพันธ 2564 และไดมีการให
ประชาชนเขามาตรวจสอบการทำงานตางๆของอบต. เชน
โครงการกอสราง ตั้งแตเดือน ตลุาคม 2563 เปนตนมา 

- 

 

มาตรการ วิธีการดำเนินการ ระยะเวลาการ
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผลการดำเนินการ ขอเสนอแนะ 

5. .มาตรการ
ปองกันการรับ
สินบน 
 

1.จัดทำมาตรการปองกันการรับสินบน ต.ค 63 
ถึง 

ก.ย.64 

๑.สำนักปลัด 
 

จัดทำมาตรการปองกันการรับสินบน เม่ือเดือน 
มกราคม 2564 และไดแจงเวียนเพ่ือใหพนักงาน
รับทราบและปฏิบัติเรียบรอย 

- 

 

  



 

มาตรการ วิธีการดำเนินการ ระยะเวลาการ
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผลการดำเนินการ ขอเสนอแนะ 

6. มาตรการ
ตรวจสอบการใช
ดุลพินิจในการ
ปฏิบัติหนาที ่
 

1.จัดทำมาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจใน
การปฏิบัติหนาที ่

ต.ค 63 
ถึง 

ก.ย.64 

๑.สำนักปลัด 
 

จัดทำมาตรการตรวจสอบการใชดุลพนิิจในการปฏิบัติ
หนาที่ เมื่อเดือน มกราคม 2564  

- 

 

 

มาตรการ วิธีการดำเนินการ ระยะเวลาการ
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผลการดำเนินการ ขอเสนอแนะ 

7. .มาตรการ
ปองกันการขัดกัน
ระหวาง
ผลประโยชนสวน
ตนกับผลประโยชน
สวนรวม 
 

1.จัดทำคูมือการพัฒนาและสงเสริมการ
ปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน
ขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

ต.ค 63 
ถึง 

ก.ย.64 

๑.สำนักปลัด 
 

เนื่องจากมีมาตรการปองกันการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมที่อบต.ได

จัดทำไวแลว จึงดำเนนิการจัดทำคูมือผลประโยชนทบั
ซอน อบต.หนองแขม เมื่อเดือน มกราคม 2564 เพื่อให
การดำเนินการตามมาตรการเปนรูปธรรมากข้ึนและไดแจง
เวียนเพื่อใหพนักงานรับทราบและนำไปปฏิบัติเรียบรอย 

- 

 

  



 

มาตรการ วิธีการดำเนินการ ระยะเวลาการ
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผลการดำเนินการ ขอเสนอแนะ 

8. การแสดง
เจตจำนงคสจุริตใน
การบริหารงานของ
ผูบริหาร 

1.อบต.ฯ ไดมีการแสดงเจตจำนง หรือ
คำม่ัน สัญญาวา จะปฏิบัติงานดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส และเปนไปตาม หลัก
ธรรมาภิบาล 
2.มีการเผยแพรผานเว็บไซตหลักของอบต. 

ม.ค.64 
ถึง 

ก.ย.64 

๑.สำนักปลัด 
 

จัดทำเจตจำนงสุจริตของผูบริหารในการดำเนนิงาน 
กิจการตางๆของอบต.ประจำปงบประมาณ 2564 เมื่อ
เดือน มกราคม 2564 และมีการเผยแพรโดย ออกเปน
ประกาศ ติดบอรดประชาสัมพนัธหนาสำนักงาน, จัดทำ
หนังสือแจงผูนำชุมชน, และเผยแพรผานเว็บไซตของ 
อบต.ฯ 

- 

 

มาตรการ วิธีการดำเนินการ ระยะเวลาการ
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผลการดำเนินการ ขอเสนอแนะ 

9. จัดทำ
แผนปฏิบัติการ
ปองกันแกไขการ
ทุจริตประจำปให
ชัดเจน เผยแพร
ตอสาธารณะ 

1.จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันแกไขการ
ทุจริตประจำปใหชัดเจน เผยแพรตอ
สาธารณะ 
2.มีการเผยแพรผานเว็บไซตหลักของอบต. 

ต.ค.63 
ถึง 

ก.ย.64 

๑.สำนักปลัด 
 

อบต.ฯ ไดมอบหมายใหนายดำรงคฤทธิ์ เลศิอักษร 
ตำแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รับผิดชอบ
เรื่องการประเมินคุณธรรมเผยแพรตอสาธารณะ และ
ความโปรงใสในการดำเนินงาน (Integrity and 
Transparency Assessment) ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ซ่ึงผูรับผิดชอบไดมีการดำเนินการจัดทำ
การเผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจำป 
๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  โดยอัพโหลดลงบน 
www.nongkhaem.go.th พรอมท้ังเผยแพรผาน
เว็บไซตของอบต.ฯ เรียบรอยแลว เม่ือเดือน ม.ค.
2564 

- 

  



 

มาตรการ วิธีการดำเนินการ ระยะเวลาการ
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผลการดำเนินการ ขอเสนอแนะ 

10. กลุมองคกร
ชุมชนมีสวนรวม
ในการปองกันการ
ทุจริต เชน เปน
กรรมการจัดซ้ือ
จัดจาง" 

1.กองคลัง ไดแตงตั้งประชาชนเปน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
2.สำนักปลัด กอนดำเนินการจัดทำ
ขอบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ แตละปจะเปดโอกาส
ใหประชาชนเขารวมประชุมเพ่ือจัด
ประชาคม เสนอโครงการตาง ๆ 

ต.ค.63 
ถึง 

ก.ย.64 

๑.สำนักปลัด 
2.กองคลัง 

เนื่องดวยสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 มี
ทาทีท่ีรุนแรงจึงไมสามารถจัดการประชุมเพ่ือจัด
ประชาคม เสนอโครงการตาง ๆ ได จึงแกไขโดย
เปดเผยขอมูลการดำเนินการโครงการตางๆผาน
เว็บไซตหลักของอบต. เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชน เขา
มามีสวนรวมอยางตอเนื่องครอบคลุมทุก ๆ งานของ 
อบต.ฯไดมากยิ่งข้ึน 

- 

 

มาตรการ วิธีการดำเนินการ ระยะเวลาการ
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผลการดำเนินการ ขอเสนอแนะ 

11. เพ่ิมความ
เขาใจในการ
บริหารจัดการ
เว็บไซต" 

1.ใหตองมีการพัฒนาทักษะ ความรู
ความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซต
ของหนวยงานในการปรับปรุงระบบให
ทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซต
ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจาก
เปาหมายท่ีกำหนดไวไดมากข้ึน 

ต.ค.63 
ถึง 

ก.ย.64 

๑.สำนักปลัด 
๒.กองคลัง 
๓.กองชาง 
4.กอง
การศึกษา 
5.กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

มีการจัดทำเว็บไซตใหม และมีการอบรมการใชงาน
เว็บไซตใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรแกพนักงาน
ผูรับผิดชอบในแตละสวนงานท่ีไดรับมอบหมาย
เรียบรอยแลวเม่ือเดือน กุมภาพันธ 2564 

- 

 



 
ประกาศองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

เรื่อง  มาตรการในการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
..................................................... 

 
กระบวนการจัดการขอรองเรียน 

  ชองทางการรองเรียน/การรับแจงเบาะแส 
๑) แจงหนวยงานตนสังกัดของผูถูกกลาวหาหรือผูถูกรองเรียนโดยตรง 
๒) ทางโทรศัพท/โทรสารหมายเลข 036706063  
๓) การรองทุกขดวยตนเองเปนหนังสือหรือรองเรียนดวยวาจา โดยตรงท่ีศูนยรับ

เรื่องราวรองทุกขรองเรียน ณ องคการบรหิารสวนตำบลหนองแขม 
๔) การรองเรียนทางไปรษณีย โดยระบุหนาซองถึงนายกองคการบริหารสวนตำบล

หนองแขม ท่ีอยูสำนักงานองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม หมูท่ี 3  อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุร ี
15120 

๕) การรองเรียนผานตูรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข องคการบริหารสวนตำบลหนอง
แขม 

๖) การรองเรียนผาน Website ; Facebook เว็ปเพจ องคการบริหารสวนตำบล
หนองแขม     

ท้ังนี้ จึงขอประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน และถือเปนแนวปฏิบัติ 

      สั่ง  ณ วันท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

                                        (นางพิมพรรนี  มีสุดเพียร) 
                                           นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

 
 



  

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน  

ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

 
 
  ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กำหนดใหหนวยงาน
ของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได และตองดำเนินงานตามมาตรฐาน
เว็บไซตภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อใหบริการตามตามภารกิจและอำนวยความสะดวก
ใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก มีความถูกตองชัดเจนครบถวนเปนปจจุบัน นั้น 

สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม จึงกำหนดแนวทางเผยแพรขอมูลตอ
สาธารณะผานเว็บไซตขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขม ดังตอไปนี้ 

1. ผูรับผิดชอบในการเผยแพรขอมูล มีหนาที่ในการเผยแพรขอมูลในเว็บไซตขององคการ
บริหารสวนตำบลหนองแขม โดยจะตองตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และความสมบูรณของขอมูล 
ตลอดจนการปรับปรุงใหเปนปจจุบันและคำนึงถึงการคุมครองขอมูลสวนบุคคล กรณีเปนขอมูลสำคัญท่ี
เก่ียวกับระเบียบ มาตรการ ขอมูลดานการเงิน การจัดซื้อจัดจาง ตองไดรับความเห็นชอบหรือรับรองจาก
หัวหนาหนวยงานระดับกอง หรือเทียบเทา 

  2. ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบแตละกลุมงานในสำนักงานองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
เผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตตองมีเนื้อหาอยางนอย ดังนี้ 
      2.๑ ขอมูลหนวยงาน (General Information) ประกอบดวย ขอมูลความเปนมา 
วิสัยทัศน พันธกิจ โครงสรางหนวยงาน ทำเนียบผูบริหาร อำนาจหนาที่ ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ 
แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจำป คำรับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียด
ชองทางการติดตอสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหนวยงาน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
(email address) 
      2.๒ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที ่ เก ี ่ยวข องกับหนวยงาน (Law, Regulatory, 
Compliance)  โดยแสดงท่ีมาของขอมูลอยางชัดเจน 
      2.๓ คลังความรู (Knowledge) เชน ขาวสารความรูสุขภาพในรูปแบบ Info Graphic  สื่อ
มัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ขอมูลสถิติตางๆ โดยอางอิงถึงแหลงท่ีมาและวัน เวลา กำกับ เพ่ือประโยชนใน
การนำขอมูลไปใช 
      2.๔ ขอมูลจัดซื้อจัดจาง ไดแก แผนการจัดซื้อจัดจางประจำป ขอมูลแสดงรายละเอียด
การจัดซื้อจัดจางทุกรายการที่ระบุในแผนการจัดซื้อจัดจางประจำป ประกาศตางๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
หรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รวมถึงรายงานผลการจัดซื้อจัดจาง
หรือการจัดหาพัสดุประจำป 
      2.๕ ขอมูลขาวสารที่จัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๙ (๑)(๒)(๓)(๔)(๕)(๖) และ (๗) และขอมูลขาวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการขอมูล



   

  

๒ 

ขาวสารของราชการกำหนดตามมาตรา ๙ (๘) และมาตรฐานเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐ (Government 
Website Standard Version ๒.๐) ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 
      2.๖ คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงานตามภารกิจของหนวยงาน โดยแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานพรอมอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแตละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
นั้นๆ โดยจัดทำเปนรูปแบบ “คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน” และสามารถดาวนโหลดคูมือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
      2.๗ คูมือสำหรับประชาชน (Service Information) ขอมูลการบริการตามภารกิจของ
หนวยงาน โดยแสดงขั้นตอนการใหบริการตางๆ แกประชาชน พรอมอธิบายขั้นตอนการบริการอยางชัดเจน 
ทั ้งนี ้ควรระบุระยะเวลาในแตละขั ้นตอนของการใหบริการนั ้นๆ โดยจัดทำเปนรูปแบบ “คู มือสำหรับ
ประชาชน” และสามารถดาวนโหลดเอกสาร คูมือ ตลอดจนแบบฟอรม (Download Forms) เพื่ออำนวย
ความสะดวกแกประชาชนในการติดตอราชการ (ถามี) 
      2.๘ ขาวประชาสัมพันธ (Public Relations) ขาวสารทั่วไป ภาพขาวกิจกรรม เรื่องแจง
เตือน รวมถึงขาว ประกาศของหนวยงาน เชน ประกาศรับสมัครงาน  ขาวประชาสัมพันธท่ัวไป 
      2.9 ชองทางการรองเรียน รวมถึงขอมูลสถิติการรองเรียน 
      2.๑๐ แสดงสถิติการเขาใชเว็บไซต แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมินความ
พึงพอใจท่ีมีตอเว็บไซตของหนวยงาน 
      2.11 อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

  ท้ังนี้ ใหเจาหนาท่ีสำนักงานองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม ถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี   3   ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 
(นางพิมพรรนี  มีสุดเพียร) 

         นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

เรื่อง  มาตรการในการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 
..................................................... 

เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขม มีความโปรงใส เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและตรวจสอบได ตามท่ีพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560  และแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ กำหนด ตลอดท้ังเปนการเปดโอกาสใหประชาชน ผูมีสวนไดสวน
เสีย เขามามีสวนรวมในการรับรู และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขม จึงไดมีการ
กำหนดมาตรการข้ึน ดังนี้ 
  1. จัดทำแผนการจัดซ้ือจัดจางประจำป ปดประกาศ ณ องคการบริหารสวนตำบล และเผยแพรผาน
เว็บไซตหนวยงาน 
  2. ปดประกาศผูชนะการเสนอราคา ณ องคการบริหารสวนตำบล และเผยแพรผานเว็บไซต
หนวยงาน 
  3. สงเสริมใหผูปฏิบัติหนาท่ีดานการจัดซ้ือจัดจาง เขารับการอบรม เพ่ือเสริมสรางความรู และทักษะ
ตางๆ ตามท่ี กรมบัญชีกลางกำหนด 
  4. จัดทำคูมือ หรือแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตำบล 
  5. หามมิใหบุคลากรองคการบริหารสวนตำบล มีสวนไดสวนเสียกับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญากับ
องคการบริหารสวนตำบล ท้ังนี้ การมีสวนไดสวนเสียในเรื่องการพิจารณาใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
  6. หามมิใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบล ใชอำนาจในตำแหนงหนาท่ีดำเนินงานโครงการท่ี
เอ้ือผลประโยชนกับตนเองหรือผูอ่ืน ท้ังท่ีเก่ียวกับตัวเงิน หรือทรัพยสิน และผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีมิใชรูปแบบตัวเงิน
หรือทรัพยสิน 
  7. ประชาสัมพันธชองทางการรับเรื่องราวรองทุกขรองเรียนดานการทุจริต ใหรับทราบโดยท่ัวกัน 
  8. จัดใหมีระบบตรวจสอบเพ่ือปองกันการเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญากับ
องคการบริหารสวนตำบล โดยการแตงตั้งผูรับผิดชอบ และใหรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบใหผูบังคับบัญชา
รับทราบ 
  9. ใหจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) เก่ียวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานรัฐ  ท่ีกำหนดใหหนวยงานของรัฐ
จัดทำสรุปผลการพิจารณาเปนรายเดือน ทุกๆ เดือน (ตามแบบ สขร.๑)  

ท้ังนี้ จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน และถือเปนแนวปฏิบัติ 

    สั่ง  ณ วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นางพิมพรรนี  มีสุดเพียร) 
      นายกองคการบรหิารสวนตำบลหนองแขม 



 
ประกาศองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

เรื่อง  มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการดำเนินการ 
..................................................... 

ตามยุทธศาสตรชาติวาดวย การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
และการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำป 2564 ได
กำหนดใหหนวยงานของรัฐมีมาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการดำเนินงาน ดังนั้น องคการบริหารสวน
ตำบลหนองแขม จึงไดประกาศมาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในการดำเนินงานขององคการบริหารสวน
ตำบลหนองแขม และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขม ดังนี้ 

แนวทางใหประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม 
1. เขารวมการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลในการจัดทำแผน การ
จัดการงาน 
    ประเพณี โครงการงานวันสำคัญ กิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบล 
2. เขารวมกิจกรรม และโครงการตางๆ โดยการลงทะเบียนเขารวมการตรวจสอบ  
3. เขารวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบ ตรวจรับงานในสวนของภาคประชาชน 
4. เขารวมประเมินองคการบริหารสวนตำบล ดานตางๆ จากการตอบแบบประเมิน 

ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม จะเปดโอกาสใหประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม
ในการดำเนินการขององคการบริหารสวนตำบลไมวาจะเปนในลักษณะการเขารวมในการจัดทำแผนงาน  การ
ประชาคม การวางแผน หรือการดำเนินงานอยางสม่ำเสมอ 

  
   สั่ง  ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 
 
 
 

                                        (นางพิมพรรนี  มีสุดเพียร) 
                                           นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

 



 
 

 
 
 
 

ประกาศองคการบรหิารสวนตำบลหนองแขม 
เรื่อง นโยบายการตอตานการรับสินบน เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

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

   ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
มาตรา 128 วรรคหนึ่ง ท่ีบัญญัติวา หามมิใหเจาพนักงานของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดอันอาจคำนวณ
เปนเงินไดจากผูใด นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย กฎ หรือ ขอบังคับท่ีออกโดย
อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตาม
หลักเกณฑและจำนวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด และตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ขอ 6 (1) 
ท่ีกำหนดไมเรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผู อ่ืนเรียกรับหรือยอมจะรับซ่ึงของขวัญแทนตนหรือญาติ 
ของตนไมวากอนหรือหลังดำรงตำแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีไมวาจะเก่ียวของหรือไมเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ี
หรือไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรือเปนการใหตามประเพณีหรือใหแกบุคคลท่ัวไป นั้น 

   เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการและเจาหนาท่ีทุกระดับ      
ขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขม  ใหปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได เปนไปตามขอกฎหมาย องคการ
บริหารสวนตำบลหนองแขมจึงกำหนดแนวทาง     การปฏิบัติในการตอตานการรับสินบน เพ่ือปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ใหขาราชการและเจาหนาท่ี       ขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขมทุกระดับปฏิบัติ
ตามแนวทาง ดังนี้ 
   1. ไมถามนำถึงการใหหรือรับของขวัญ ของท่ีระลึก ของกำนัลหรือประโยชนอ่ืนใด 
   2. ไมใหหรือไมรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด 
    3. ไมยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด
กับผูท่ีมีความเก่ียวของในการปฏิบัติงาน 
   4. กรณีจำเปนตองใหหรือตองรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติ
ประเพณีนิยมหรือเพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล กอนการใหหรือรับของขวัญ      
ของท่ีระลึก ของกำนัลหรือประโยชนอ่ืนใด ตองตรวจสอบใหแนใจวา ไดปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบตางๆ        
ท่ีเก่ียวของแลว โดยสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีใหหรือรับแกกันนั้น ตองมีมูลคาในการรับ      
จากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกิน 3,000 บาท หากเกิน 3,000 บาท ใหรายงานการรับของขวัญแกผูบังคับบัญชา
ท้ังนี้ ใหพึงระวังการตีมูลคาของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดต่ำกวาความเปนจริง 

    จึงประกาศใหทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

   ประกาศ ณ วันท่ี   28   มกราคม พ.ศ. 2564 

 
 

 
นางพิมพรรนี   มีสุดเพียร 

    นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
 



 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
เรื่อง  มาตรการการใชดุลพินิจ และอำนาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

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

ตามท่ี สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดดำเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต ตัวชี้วัดยอยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพ่ือปองกัน
การทุจริต  มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ แนวปฏิบัติของหนวยงาน เชน การกำหนดข้ันตอน วิธีการ 
และสวนงาน/เจาหนาท่ี ท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในการใชดุลพินิจ ในการ
ปฏิบัติหนาท่ี  

เพ่ือใหเกิดความประโยชนสูงสุดแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และเพ่ือใหเกิดความโปรงใส 
ในการใชดุลพินิจ และอำนาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี จึงกำหนดมาตรการ    
มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1. กำกับดูแลขาราชการ  และพนักงานสวนตำบล ใหปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ
ภารกิจขององคการบริหารสวนตำบล โดยไมกอใหเกิดการทุจริต 

2. กำกับดูแล การบริหารงานบุคคล ใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ 

จึงขอประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน และถือเปนแนวปฏิบัติ 

      สั่ง  ณ วันท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564 

 

 
 

                                        (นางพิมพรรนี  มีสุดเพียร) 
                                           นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

 



 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
เรื่อง  มาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน หรือผลประโยชนทับซอน 

และการใหหรือรับสินบน 
..................................................... 

ดวยการทุจริตการรับสนิบน หรือการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ เปน
รูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และเปนเรื่องท่ีเชื่อมโยงเก่ียวเนื่องกับ
จริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ อันเปนสาเหตุสำคัญทำใหเกิดความเสียหายตอการบริหารงานและภาพลักษณของ
องคกร 

การรับทรัพยสินของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๑๐๓ เจาหนาท่ีของรัฐจะรับทรัพยสินไดเม่ือการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดนั้นได มีกฎหมายหรือกฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายอนุญาตให
เจาหนาท่ีของรัฐรับได และการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑท่ีกำหนด ซ่ึงการรับ
ทรัพยสินในกรณีนี้อาจจะเรียกวา “สินน้ำใจ” ดังนั้น การรับสินน้ำใจ เจาหนาท่ีของรัฐจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดดวย หากเจาหนาท่ีของรัฐละเลย หรือไมสามารถแยกแยะไดวาการรับทรัพยสินนั้น 
เปนเรื่องสินน้ำใจหรือสินบนแลว จะทำใหเจาหนาท่ีผูนั้นปฏิบัติผิดกฎหมายและมีโทษตอเจาหนาท่ีของรัฐผูรับ
ทรัพยสินนั้นดวย แตถาเจาหนาท่ีของรัฐสามารถแยกแยะหรือจำแนกในเรื่องหลักเกณฑของการรับทรัพยสินไดแลว  
ก็จะสามารถปองกันไมใหมีการละเมิดประมวลจริยธรรม รวมถึงสามารถแกไขปญหาเจาหนาท่ีของรัฐในเรื่อง
ผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหวางประโยชนสวนบคุคลและประโยชนสวนรวม ตลอดจนปองกันการทุจริต
ของเจาหนาท่ีของภาครัฐได 

“ผลประโยชนทับซอน” “ผลประโยชนขัดกัน” “ผลประโยชนขัดแยง” หรือ “การขัดกัน 
แหงผลประโยชน” ถอยคำเหลานี้ถือเปนรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  อันเปนการกระทำท่ีขัด 
ตอหลักคุณธรรม  จริยธรรม  และหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  (Governance)  โดยท่ัวไปเรื่องผลประโยชน
ทับซอน  จึงหมายถึงความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตน  และผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติ
หนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ  กลาวท้ังเปนสถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และไดใชอิทธิพล
ตามอำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว เพ่ือชวยปองกันมิใหเกิดปญหาความขัดแยง 
ทางผลประโยชน หรือผลประโยชนทับซอนข้ึน  

เพ่ือเปนการปองกันมิใหความขัดแยงทางผลประโยชน หรือผลประโยชนทับซอน และการใหหรือ 
รับสินบนข้ึน องคการบริหารสวนตำบลตำบลหนองแขม จึงกำหนดมาตรการข้ึน ดังนี้ 
  1. บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบล ตองมีความเขาใจในความหมายของความขัดแยงทาง
ผลประโยชน หรือผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests)  
  2. บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบล จะตองปกปองผลประโยชนทางราชการ และสาธารณะ  
  3. บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบล ตองใหความสำคัญกับการดำเนินงานดวยความโปรงใส  
  4. บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบล ตองไมเรียกรับเงิน ทรัพยสิน หรือสิ่งอ่ืนใด จาก
ผูรับบริการ ผูรับจาง เกินความเหมาะสม และไดมาโดยมิชอบ 
  5. บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบล ไมพึงทำงานในภาคธุรกิจ ท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงาน 
หรือการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตำบล  
 
 



6. สนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรองคการบริหารสวนตำบลทุกระดับ เห็นความสำคัญและมีจิตสำนึก   
ในการตอตาน 

การทุจริต คอรรัปชั่น รวมท้ังจัดใหมีมาตรการควบคุมภายในเพ่ือปองกันการทุจริต คอรรัปชั่น การใหหรือรับสินบน 
ในทุกรปูแบบ 

7. การฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาท่ี
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น เปนผูกระทำความผิดทางวินัย ผูบังคับบัญชาจะตองดำเนินการทางวินัย
เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น 

๘. เจาหนาท่ีของรัฐท่ีไดมีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด ท่ีเปนการฝาฝนการรับทรัพยสินฯ  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓ จะตองรับโทษตาม
มาตรา ๑๒๒ มีโทษจำคุกไมเกินสามป ปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

๙. เจาหนาท่ีของรัฐรับทรัพยสินจากผูใหทรัพยสินท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ของเจาหนาท่ีของรัฐ 
หรือจากการใชอำนาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐในการปฏิบัติหนาท่ี และไดเรียก รับ ทรัพยสินจาก  การปฏิบัติหนาท่ี
นั้นๆ การรับทรัพยสินในกรณีนี้จึงเปน การเรียกรับสินบนของเจาหนาท่ีรัฐ และเจาหนาท่ีของรัฐ ผูนั้นจะมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มีโทษจำคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาท
ถึงสี่หม่ืนบาท 

๑๐. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการอยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหสอดคลองกับ 
การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ท้ังนี้ จึงขอประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน และถือเปนแนวปฏิบัติ 

      สั่ง  ณ วันท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564 

 

 
 

                                        (นางพิมพรรนี  มีสุดเพียร) 
                                           นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

 



 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
เรื่อง เจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

ขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
................................................. 

ตามยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตรท่ี 2 
ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต กำหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แสดงเจตจำนงทาง
การเมือง ในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให
หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน เขารวมรับการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ตามท่ีสำนักคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอ นั้น 

องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม จึงขอประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร ท่ี
จะบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม มีความโปรงใส ปราศจากการทุจริต เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม และความ
โปรงใสในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขม อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและ
ประชาชน จึงขอใหคำม่ันท่ีจะนำพาคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ พนักงานจาง ในสังกัด
องคการบริหารสวนตำบลหนองแขมทุกคน ใหปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ยุติธรรม ควบคูกับการบริหารจัดการ
ท่ีมีประสิทธิภาพ และรวมมือกับทุกภาคสวน ในการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีทุก
ระดับ รวมท้ังตอบสนองและอำนวยความสะดวกแกประชาชน และขอกำหนดแนวทางใหองคการบริหารสวนตำบลหนอง
แขม ถือปฏิบัติและดำเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ขอท่ี 1 เจตจำนงในการบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต ท้ังตอเจาหนาท่ีภายในหนวยงานและสาธารณชน
ภายนอก เพ่ือเปนการแสดงความตั้งใจ หรือคำม่ันท่ีจะนำพาหนวยงานปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม มี
ความโปรงใส ปราศจากการทุจริต และพรอมท่ีจะไดรับการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงท่ีไดแสดงไว 

ขอ 2 นโยบายในการพัฒนาองคกรใหมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานในฐานะเปนหนวยงานภาครัฐ
กำหนดนโยบายในการพัฒนาองคกร ใหมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ในฐานะเปนหนวยงานภาครัฐ โดย
มุงม่ันพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรม และความโปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 6 ดาน ดังนี้ 

1. ดานความโปรงใส ขาพเจาจะบริหารงานดวยความถูกตอง ยุติธรรม ตรวจสอบได โดยประชาชน สามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสารขององคกร พรอมเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ังจากภายในและภายนอกหนวยงาน สามารถเขาถึงขอมูล
ดวยวิธีตางๆ ไดหลากหลายชองทาง การดำเนินการจัดซ้ือจัดจางใหเกิดความโปรงใสในทุกข้ันตอน และเปดโอกาสให
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปดเผยขอมูล
ขาวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 



2. ดานความพรอมรับผิด มีเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและพรอมท่ีจะรับผิดในการทำงาน และการ
บริหารงานเม่ือเกิดความผิดพลาด เพ่ือสรางความเชื่อม่ันแกสังคมวาการขับเคลื่อนหนวยงาน ใหเปนไปอยางมีคุณธรรมและ
ธรรมาภิบาล 

3. ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานมีเจตจำนงสุจริตท่ีจะสงเสริมใหมีการปฏิบัติงาน โดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรมเพ่ือใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตในเชงินโยบายและการทุจริตตอหนาท่ี โดยไมใชตำแหนงและหนาท่ี 
ในการเอ้ือประโยชนหรือรับสนิบนแตอยางใด 

4. ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร จะบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนองความ
ตองการของประชาชนดานการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใสและเปนธรรม ไมทนตอการทุจริตท้ังปวงและมี
ความละอาย และเกรงกลัวท่ีจะกระทำทุจริต รวมท้ังการดำเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

5. ดานคุณธรรมการทำงานในหนวยงาน จะปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรมุงเนนผลประโยชนสวนรวม มี
ความรู ความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารงานและการดำเนิน
ชีวิต มีความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณการมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดลอมในการทำงาน 

6. ดานการสื่อสารภายในหนวยงานจะสงเสริมและพัฒนาชองทางการสื่อสาร โดยนำเทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใช
ในการประชาสัมพันธใหประชาชนและบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลหนองแขมเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของได
โดยเปดเผย รวดเร็ว ถูกตอง และประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสทุจริตรองเรียน รองทุกขผานศูนย
รับเรื่องราวรองเรียนรองทุกข องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

จึงขอประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน  
 

ประกาศ ณ วันท่ี  5  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 

 

 

      (นางพิมพรรนี   มีสุดเพียร) 

     นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

 




