
 
 

 
 
ที่ สร ๗๒๙๐๑ / ๓๐                                                     ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำอ็อง 
                                                                              อ ำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสรุินทร์ ๓๒๐๐๐ 

                                               ๗  มกรำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ประกำศองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลตำอ็อง เรื่อง นโยบำยคุณธรรมและควำมโปรง่ใส ปรำศจำกควำมทจุริต  

เรียน  หัวหน้ำส่วนรำชกำรทกุส่วนรำชกำรในต ำบลตำอ็อง ก ำนัน ผู้ใหญบ่้ำนทุกหมูบ่้ำน สมำชิกสภำ อบต.  

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ประกำศองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลตำอ็อง     จ ำนวน      ๑     ชุด 

ด้วยเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ พระรำชบัญญัติข้อมูล ข่ำวสำร 
ของทำงรำชกำรพ.ศ.๒๕๔๐ พระรำชกฤษฎีกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖ - พ.ศ.๒๕๖๐) และนโยบำยของ
รัฐบำล ข้อที่ ๑๐ กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและป้องกันปรำบปรำม  กำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภำครัฐ ก ำหนดให้ปลูกฝังค่ำนิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส ำนึกในกำรรักษำ ศักดิ์ศรีควำมเป็น
ข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์ สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ เพื่อป้องกันและปรำบปรำม
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองควำมต้องกำร พร้อมอ ำนวยควำมสะดวกแก่
ประชำชน เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่นในระบบรำชกำร 
                   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำอ็อง จึงได้ประกำศนโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำร 
ทุจริต เพื่อเป็นกำรแสดงเจตจ ำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำมสุจริตให้ส่วนรำชกำร  หน่วยงำนได้ยึดถือเป็นแนวทำง 
ปฏิบัติและเพื่อให้สำธำรณชนได้รับทรำบถึงเจตจ ำนงที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งเกิด 
ภำพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรในกำรรวมพลังต่อต้ำนกำรทุจริตต่อไป รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยสำมำรถ
ดำวน์โหลดได้จำก www.taong.go.th หัวข้อ เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 

จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรและถือปฏิบัติด้วย 
 
                                                                ขอแสดงควำมนับถือ 
                     
                              

          
    (นำยสหัส   ยิ่งยงยุทธ) 

              นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำอ็อง 
 

 
 
 
อบต.ตำอ็อง  
โทรศัพท ์๐๔๔-๕๑๓-๐๔๔ 

http://www.taong.go.th/


 
 
 
 
 

ประกำศองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลตำอ็อง 
เรื่อง เจตจ ำนงกำรปฏิบัติตำมนโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริต 

................................................................... 
       ตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ พระรำชบัญญัติข้อมูล ข่ำวสำร
ของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ พระรำชกฤษฎีกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ .ศ. 
๒๕๔๖ ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) และ นโยบำย
ของรัฐบำล ข้อที่ ๑๐ กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและป้องกันปรำบปรำม กำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภำครัฐ ก ำหนดให้ปลูกฝังค่ำนิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส ำนึกในกำรรักษำ ศักดิ์ศรีควำมเป็น
ข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์ สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ เพื่อป้องกันและปรำบปรำม
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองควำมต้องกำร พร้อมอ ำนวยควำมสะดวกแก่
ประชำชน เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่นในระบบรำชกำร นั้น 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำอ็อง  จึงได้ก ำหนดนโยบำยและควำมโปร่งใสเพื่อเป็นมำตรฐำน แนวทำง 
ปฏิบัติและค่ำนิยมส ำหรับข้ำรำชกำรและบุคลำกรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบและ ข้อบังคับ
อื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน ำหน่วยงำนให้ด ำเนินงำนตำมภำรกิจด้วยควำมโปร่งใสส ำหรับบริหำรงำนด้วยควำม ซื่อสัตย์ สุจริต
มีคุณธรรมปรำศจำกกำรทุจริตเพื่อให้บรรลุเจตนำรมณ์ดังกล่ำวจึงก ำหนดแนวทำงถือปฏิบัติและ ด ำเนินกำร ดังนี ้

๑. นโยบาย 
๑.๑ ด้านความโปร่งใส 

                ๑) นโยบำยเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เข้ำมำมีส่วนร่วมใน กระบวนกำร
ด ำเนินงำนโดยกำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้สำวนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนในข้ันตอน ต่ำงๆ  ของ
หน่วยงำน ตั้งแต่กำรแสดงควำมคิดเห็น ร่วมวำงแผนและจัดท ำแผนงำน ร่วมด ำเนินกำร และร่วม ติดตำมตรวจสอบ
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

๒) นโยบำยกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำร จัดซื้อจัดจ้ำง 
จะต้องด ำเนินกำรและส่งเสริมใหเ้กิดควำมโปร่งใสในทุกขั้นตอนตำมกฎหมำยที่ก ำหนด 

๓) นโยบำยกำรให้เปิดเผย และเข้ำถึงข้อมูลขององค์กร โดยจะต้องให้และเปิดเผย ข้อมูลต่ำงๆ ของ 
หน่วยงำนอย่ำงชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงกำรใหป้ระชำชนหรือผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
ต่ำงๆ ของหน่วยงำนได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

๔) นโยบำยกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกบักำรปฏิบัติงำน กำรให้บริกำรของ หน่วยงำน โดยกำร 
ด ำเนินกำร และจัดกำรกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่อันไม่โปร่งใส หรือทุจริตต่อหน้ำที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑.๒ ด้านความพร้อมรับผิด 
๑) นโยบำยควำมพร้อมรับผิดในกำรปฏิบัติงำน กำรบริหำรงำน ทุกข้ันตอนที่ต้องมี ควำมถูกต้อง 

ตำมกฎหมำย ระเบียบ อย่ำงครบถ้วนเคร่งครัด โดยกำรปฏิบัติงำนในทุกข้ันตอนของเจ้ำหน้ำที่ต้องมี  ควำมถูกต้อง
ตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ อย่ำงครบถ้วนและเคร่งครัด กล้ำหำญที่จะรับผิดชอบในผล กำรปฏิบัติงำน
ของตนเอง 

๒) นโยบำยที่แสดงถึงทิศทำง เจตจ ำนงของผู้บริหำรในกำรบริหำรงำนอย่ำง ซื่อสัตย์ สุจริต และ 
พร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดควำมผิดพลำด โดยกำรก ำหนดทิศทำงและนโยบำยของผู้บริหำรที่จะต้องมีเจตจ ำนง ในกำร
บริหำรงำนอย่ำงซื่อสัตย์ สุจริต และพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดควำมผิดพลำด เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่นแก่สังคม ว่ำกำร
ขับเคลื่อนหน่วยงำนจะเป็นไปอย่ำงมีคุณธรรมและธรรมำภิบำล 

๑.๓ ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
๑) นโยบำยเกี่ยวกบักำรป้องกันไม่ใหเ้จ้ำหน้ำที่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรเอื้อประโยชน์โดย ต้องม ี

นโยบำย/แนวทำง เพื่อป้องกันไม่ใหเ้จ้ำหน้ำที่ใช้ต ำแหน่งหนำ้ที่ในกำรเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของ ตนเอง 
หรือผู้อื่นผู้ใด 

๒) นโยบำยเกี่ยวกบักำรป้องกันไม่ใหเ้จ้ำหน้ำทีเ่รียกรับเงิน สิ่งของ สิ่งของ หรือ ผลประโยชน์อื่นใด 
จำกผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย โดยต้องมีแนวทำงปอ้งกันกำรปฏิบัตงิำนของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่ เป็นพฤตกิรรมที่เข้ำข่ำย
กำรทจุริตต่อหน้ำที่ เช่น กำรเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จำกผูม้ีส่วนได้ส่วน เสียเพื่อแลกกบักำร
ปฏิบัติงำนของตนเอง หรือกำรปฏิบัต/ิละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่/กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ของ ตนเองอย่ำงไม่เป็นธรรม 
เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตนเอง หรือผู้อื่นผูใ้ด 

๓) นโยบำยเกี่ยวกบัควำมปลอดจำกกำรทุจริตเชิงนโยบำย โดยผู้บริหำรต้องปฏิบัติหน้ำที ่ที่ไม่เป็น 
พฤติกรรมที่เข้ำข่ำยกำรทุจริตในเชิงนโยบำย ซึ่งมีลักษณะเป็นกำรทุจริตที่เกิดจำกควำมสัมพันธ์เกื้อหนุน กันระหว่ำง
ผู้บริหำรของหน่วยงำนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในสัญญำ โครงกำรหรือ
สัมปทำนของหน่วยงำน แลกเปลี่ยนกับกำรก ำหนดนโยบำยหรือกำรอนุมัติใดๆ ของผู้บริหำรของ หน่วยงำน 

๑.๔ ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
๑) นโยบำยเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรเพือ่ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำนโดยกำร สร้ำงให ้

เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรกระท ำทีเ่ปน็ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสำมำรถแยกแยะ ประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

๒) นโยบำยกำรสร้ำงวัฒนธรรมเพื่อใหเ้กิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อกำรทจุริต จนก่อใหเ้กิด วัฒนธรรม 
ในกำรร่วมต่อต้ำนกำรทจุริตได ้โดยกำรปลูกฝงั สั่งสอน หรอืถ่ำยทอดพฤติกรรมและทัศนคติในกำร ปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที ่จนกลำยเป็นแนวทำงปฏิบัติประจ ำหรือวัฒนธรรมของหน่วยงำน 

๓) นโยบำยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริตในองค์กร โดยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทจุริต กำรตรวจสอบถ่วงดุลภำยในหน่วยงำนที่เข้มแข็งและมปีระสทิธิภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑.๕ ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
๑) นโยบำยเกี่ยวกับกำรก ำหนดคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักที่ชัดเจน และ 

เป็นไปตำมระเบียบข้ันตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยกำร 
ก ำหนดให้มีคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน 

๒) นโยบำยคุณธรรมในกำรบริหำรงำนบุคคล โดยกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล เช่น กำรบรรจุ  
แต่งตั้ง โยกย้ำย พิจำรณำควำมดีควำมชอบ ต้องเป็นไปด้วยควำมยุติธรรม มีคุณธรรมในกำรบริหำร บุคคลภำยใน
หน่วยงำน 

๓) นโยบำยคุณธรรมในกำรบริหำรงบประมำณ โดยกำรบริหำรงบประมำณกำรใช้จ่ำยเงิน  
งบประมำณจะต้องเป็นไปอย่ำงโปรง่ใส และคุ้มค่ำมำกทีสุ่ด 

๔) นโยบำยในกำรมอบหมำยงำนที่มีควำมเป็นธรรม เท่ำเทียม และไม่เลือกปฏิบัติโดย พฤติกรรม 
ของหัวหน้ำงำนต้องแสดงถึงกำรมีคุณธรรมในกำรสั่งงำนหรือมอบหมำยงำนให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ และ ต้องค ำถึงถึง
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยของผู้รับมอบหมำยงำน มีควำมเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมำยงำน ทุกคน อย่ำงเท่ำ
เทียมกัน 

๕) นโยบำยที่ให้ควำมส ำคัญกบัสภำพแวดล้อมที่เอื้ออ ำนวยและสง่เสรมิกำรปฏิบัติงำน โดยผู้บริหำร 
หน่วยงำนต้องให้ควำมส ำคัญกับสภำพแวดล้อมที่เอื้ออ ำนวยและส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ในองค์กร 

๑.๖ ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน คือ  หน่วยงำนต้องมีรูปแบบ วิธีกำร กำรสื่อสำร เพื่อถ่ำยทอด 
เกี่ยวกับนโยบำยทั้ง ๕ ด้ำน ให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนรับทรำบเพื่อให้เกิดควำมตระหนักและให้ควำมส ำคัญถึงกำร
ปฏิบัติงำนที่มีคุณธรรมควำมโปร่งใส 

๒. แนวทาง 
๒.๑ บริหำรงำนและปฏิบัติงำนตำมหลกัธรรมำภิบำล โดยมุ่งตอบสนองควำมต้องกำรของ  

ประชำชนด้วยกำรบริกำรที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภำค โปรง่ใสและเป็นธรรม 
๒.๒ ปลูกฝังค่ำนิยมและทัศนคติใหบุ้คลำกรในสงักัด มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ยึดหลักคุณธรรม  

จริยธรรม น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินชีวิต 
๒.๓ ด ำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ส่งเสรมิกำรด ำเนินกำรให้เกิดควำมโปร่งใสในทุกขั้นตอนและ เปิด 

โอกำสให้ภำคเอกชน ภำคประชำสงัคม และภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน โดย
เปิดเผยข้อมลูข่ำวสำรในกำรด ำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

๒.๔ ประชำสมัพันธ์ให้ประชำชนแจ้งข้อมูลข่ำวสำร เบำะแสกำรทจุริต ร้องเรียนรอ้งทกุข์ผ่ำน ศูนย 
ด ำรงธรรม อบต. อ ำเภอ และจงัหวัด 

๒.๕ กรณีพบกำรทจุริตจะด ำเนินกำรสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกบัผูท้ี่ทจุริตอย่ำงจริงจัง 
 จึงประกำศใหท้รำบโดยทั่วกัน 

                                                   ประกำศ ณ วันที่ ๗ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
                     
                              

          
    (นำยสหัส   ยิ่งยงยุทธ) 

              นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำอ็อง 
 

อบต.ตำอ็อง  
โทรศัพท ์๐๔๔-๕๑๓-๐๔๔ 
 



 
  
 
 

ประกำศองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลตำอ็อง 
เรื่อง เจตนำรมณ์ตำมนโยบำยกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำอ็อง 

................................................................... 
                         คณะผู้บริหำร พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำอ็องมี
เจตนำรมณ์ร่วมกันที่จะสร้ำงองค์กรแห่งควำมใสสะอำด โดยกำรให้บริกำรด้ำนควำมโปร่งใส เพื่อควำมเป็นธรรม ต่อ
ประชำชนผู้รับบริกำร และพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในเขตพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำอ็องดังนั้น 
เพื่อให้บรรลุเจตนำรมณ์ดังกล่ำว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำอ็องได้ประกำศเจตนำรมณ์ ตำมนโยบำยกำรป้องกัน
กำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำอ็องโดยให้ด ำเนินกำร ดังนี ้
                       ๑) บริหำรงำนและปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล โดยมุ่งตอบสนองควำมต้องกำรของ 
ประชำชนด้วยกำรบริกำรที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภำค โปรง่ใส และเป็นธรรม 
                       ๒) ปลูกฝังค่ำนิยมและทัศนคติใหบุ้คลำกรในสังกัด มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินชีวิต 
                      ๓) ส่งเสริมกำรด ำเนินกำรใหเ้กิดควำมโปร่งใสในทุกข้ันตอนและเปิดโอกำสใหเ้อกชน ภำคประชำ 
สังคม และภำคประชำชนเข้ำมำมสี่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัตงิำนโดยเปิดเผยข้อมลูข่ำวสำรในกำรด ำเนิน 
กิจกรรมทุกรูปแบบ 
                        ๔) มุ่งต่อต้ำนและเฝ้ำระวังกำรทุจริตคอรัปช่ันทุกรูปแบบ โดยมีกำรเฝ้ำระวังอย่ำงรัดกุมและใช้ 
มำตรกำรลงโทษข้ันสงูกับผู้ทีทุ่จริตคอรปัช่ัน และผูท้ี่เกี่ยวข้อง 
                        จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
                        ประกำศ ณ วันที่ ๗ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
                     
                              

          
    (นำยสหัส   ยิ่งยงยุทธ) 

              นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำอ็อง 
 

อบต.ตำอ็อง  
โทรศัพท ์๐๔๔-๕๑๓-๐๔๔ 



 
 
 
 
 

ประกำศองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลตำอ็อง 
เรื่อง  ประกำศเจตจ ำนงนโยบำยด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

................................................................... 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำอ็องมีกรอบแนวคิดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม 

โดยมุ่ง ส่งเสริมคุณภำพบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำอ็องให้เคำรพศักดิ์ศรีคุณค่ำควำมเป็นมนุษย์
ส่งเสริมคนดี มีจิตบริกำร และด ำเนินชีวิตอย่ำงพอเพียงโดยมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพื้นฐำนภำยใต้องค์กรธรร
มำภิบำล เพื่อเป็น กำรตอบสนองนโยบำย จึงขอประกำศเจตจ ำนงนโยบำยด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ดังนี ้

๑.ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงำมและใช้หลักธรรมในกำรด ำเนินชีวิต 
๒.สร้ำงทัศนคติที่ดีงำมในกำรสืบทอดวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงำมขององค์กร 
๓.ส่งเสรมิกำรนอ้มน ำปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีงมำน ำทำงชีวิต มีควำมขยัน ประหยัดและซื่อสัตย 
๔.บุคลำกรขององค์กรปฏิบัติหน้ำที่และด ำเนินชีวิตโดยยึดถือหลักควำมสุจริต และต่อต้ำน 

กำรกระท ำที่เป็นพฤติกรรมกำรทุจริต 
                     ๕. สร้ำงควำมสำมัคคี พัฒนำและปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพและเครือข่ำยทุกภำคส่วน
เพื่อให้เป็นองค์กรทีบุ่คลำกรมจีิตส ำนึกโดยยึดถือคุณธรรม และมีกำรปฏิบัติที่ยึดถือจริยธรรม ในกำรปฏิบัติตำม
อ ำนำจหน้ำที่ 

       จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
                        ประกำศ ณ วันที่ ๗ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                    
                              

          
    (นำยสหัส   ยิ่งยงยุทธ) 

              นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำอ็อง 
 
 
 
 
 

อบต.ตำอ็อง  
โทรศัพท ์๐๔๔-๕๑๓-๐๔๔ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประกำศองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลตำอ็อง 
เรื่อง  เจตจ ำนงสจุริตในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบล ตำอ็อง 

----------------------------------- 
                     ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำอ็อง  ขอประกำศเจตนำรมณ์ว่ำจะบริหำรงำนและ
ก ำกับดูแล ให้บุคลำกรในองค์กรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับผิดเมื่อเกิดควำมผิดพลำด
เพื่อสร้ำงควำม เช่ือมั่นแก่สังคมว่ำกำรขับเคลื่อนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำอ็อง  จะเป็นไปอย่ำงมีคุณธรรม
และธรรมำภิบำลโดยจะ 
                     ๑. ปฏิบัติงำนทุกข้ันตอนมีควำมถูกต้องตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ  อย่ำง
ครบถ้วน และเคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนทุกข้ันตอนตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด 
                     ๒. ปลูกฝังและสร้ำงให้เกิดวัฒนธรรมทำงควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ ส่วนรวมให้ได้ ซึ่งถือเป็นกำรป้องกันกำรทุจริตตั้งแต่รำกฐำนของพฤติกรรมกำรทุจริต  และ
กระบวนกำรของ หน่วยงำนที่มีกำรก ำหนดแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำน รวมไปถึง
กำรมีกระบวนกำร ตรวจสอบถ่วงดุลภำยในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ ซึ่งจะท ำให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน
เห็นควำมส ำคัญและเกิด ควำมตระหนักถึงผลของกำรทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในกำรร่วมต่อต้ำนกำร
ทุจริตได้ 
                     ๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมกำรทุจริตต่ำงๆ ในหน่วยงำน ไม่ทนต่อกำรทุจริต และกอ่ให้เกิดกำร 
ลงโทษทำงสังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลท ำใหเ้จ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเกิดควำมอำยหรือควำมกลัวที่จะ 
กระท ำกำรทจุริต 
                     จึงประกำศใหท้รำบโดยทั่วกัน 
                               ประกำศ ณ วันที่ ๗ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
                     
                              

          
    (นำยสหัส   ยิ่งยงยุทธ) 

              นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำอ็อง 
 
 
 

อบต.ตำอ็อง  
โทรศัพท ์๐๔๔-๕๑๓-๐๔๔ 


