
 

 

 

บันทึกข้อตกลงร่วมมือในการแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 
ของ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด กับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลก้านเหลือง 
 

 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จัดท าขึ้นระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด กับพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียดโดยรัฐบาล ได้เล็งเห็นความส าคัญของ
ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ โดยเมื่อ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส    
ในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านง
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงเจตจ าน งทางการเมือง   
ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) ได้ก าหนดดัชนีความโปร่งใสของหน่วยงาน
ดังนี้ 
 ๑. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
 ๒. ดัชนีความพร้อมรับผิด ( Accountability Index) 
 ๓. ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ( Corruption -Free Index ) 
 ๔. ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร ( Integrity Culture index) 
 ๕. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน ( Work Integrity Index) 
และในดัชนีที่ ๒ เรื่องความพร้อมรับผิดได้ก าหนดตัวขี้วัดว่า 
 ๑. ผู้บริหารของหน่วยงานต้องแสดงถึงเจตจ านงสุจริตในการบริหารหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต         
ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 ๒. ผู้บริหารของหน่วยงานต้องแสดงถึงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   
ต่อสาธารณะชน 
 ๓. ผู้บริหารหน่วยงานต้องก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาหน่วยงาน
ให้มีคุณธรรมความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ และ    
เป็นไปตามแนวทางที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช .) ก าหนด จึงได้ลงนามบันทึก
ข้อตกลงร่วมมือในการแสดงเจตจ านงในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เพนียด ว่าจะด าเนินการ       
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และความโปร่งใส โดยมีเจตนารมณ์
และรายละเอียด ดังนี้  
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 ข้อ ๑ วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือปลูกจิตรส านึกค่านิยม รักความซื่อสัตย์ สุจริต แก่บุคลากรในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 
เพ่ือให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจแผนปฏิบัติการป้องกันและการทุจริตและสามารถน าความรู้ที่ได้รับ       
ไปถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่าย โดยสร้าง  และขยาย
เครือข่ายการพัฒนางานด้านธรรมาภิบาลและด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
ภาครัฐ 
 ข้อ ๒ แนวทางการด าเนินงาน 
 ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ตามแนวทางการประเมินคุณธรรม   
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ๕ ด้าน ดังนี้ 
 1.1 ด้านความโปร่งใส เน้นการเปิดเผยข้อมูลรวมถึงการด าเนินการตามภารกิจหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส 
และเท่ียงธรรม ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  (1) มุ่งนั้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริตถูกต้อง 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 
  (๒) ให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสโดยยึดหลักความสุจริต เที่ยง
ธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ตามบทบัญชีของกฎหมาย 
  (๓) ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก        
ความถูกต้อง สุจริต จริงใจ โปร่งใส และเที่ยงธรรม 
  (๔) มุ่งนั้นการบริหารจัดการเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสที่ยุติธรรม 
รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ 
 ๑.๒ ต้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และ           
มีประสิทธิภาพ มีความพร้อมรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานพร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีแนวทาง 
  (๑) มุ่งนั้นการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมโดยยึดหลักสุจริตโปร่งใส 
และเท่ียงธรรม และความพร้อมรับผิด 
  (๒) มุ่งมั่นในการบริหารงาน โดยปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจมีความกระตือรือร้น และ       
พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
 ๑.๓ ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารปฏิบัติตามแนวทางและเป็นแบบอย่าง    
แก่พนักงาน ดังนี้ 
  (๑) ยึดหมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับการปลอดภัยจากการทุจริตเชิงนโยบาย 
  (๒) ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงานไม่รับสินบน และ 
การใช้ต าแหน่งหน้าที่ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานมิชอบ 
 ๑.๔ ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ส่งเสรมิให้ผู้บริหารปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
  (1) สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้ผู้บริหารอายและเกรงกลัวต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรม   
ในการต่อต้านการทุจริต ยึดหลักความถูกต้องสุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม 
  (๒) ให้ความส าคัญในการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 
  (๓) มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานโดยผู้บริหารยึดถือ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
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 ๑.๕ ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงานมีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานยึดหลักความถูกต้อง        
เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ  และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายในหน่วยงานให้    
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  (1) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน มีคู่มือในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักความถูกต้อง          
ตามกฎหมาย ระเบียบ ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเท่ียงธรรม 
  (๒) มุ่งเน้นการบริหารงานและทรัพยากรบุคคลโตยยึดหลักคุณธรรม 
  (๓) มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ทุกขัน้ตอน เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด กับงบประมาณที่ใช้ไป 
  (4) ให้ความส าคัญกับการมอบหมายงานในกาปฏิบัติตามต าแหน่งหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และ
เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 
  (5) ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ข้อ ๓ การลงนามความร่วมมือ 
 เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจรติในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด พร้อมทั้งบุคลากรในสังกัด
บริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปรง่ใส ปราศจากการทุจริตจึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน 
 

 ลงนามร่วมกัน ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด เมือ่วันที่ 1 มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ 
(นางสาวกัลยา เหล่าบ้านค้อ) 

หัวหน้าส านักปลัด 
 

ลงชื่อ 
( นางสาวรัตนา ใจดีเย็น) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

ลงชื่อ 
( นางนุชนารถ จันทร์นุ่ม ) 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 

ลงชื่อ 
(นายศิริศักดิ์  ศักดี) 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

 

ลงชื่อ 
( นางสาวปานทิพย์ แตงเย็น ) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 
 

ลงชื่อ 
( นายณัฐวัฒน์ อุ้ยลี) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 

ลงชื่อ 
( นายพิชัย เชญชาญ ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 
 


