
 

 

บันทึกขอตกลงรวมมือในการแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของ 
นายกองคการบริหารสวนตําบลกับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา  พนักงานจาง ลูกจาง                    

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  
------------------------------------- 

บันทึกขอตกลงฉบับนี้จัดทําข้ึนระหวาง  นายกองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ กับพนักงานสวน

ตําบล ลูกจางประจํา  พนักงานจาง ลูกจาง  สังกัดองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ การประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

เปนการประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแตการบริหารงานของ

ผูบริหารและการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน ตลอดจน ประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะ

กระบวนการเปดเผยขอมูล กระบวนการจัดซ้ือจัดจางท่ีมีความโปรงใส รวมถึง ข้ันตอนและกระบวนการ

ปฏิบัติงานและการใหบริการท่ีมีมาตรฐานและมีความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะท่ีดีตาม

หลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหนวยงานท่ีมุงเนน การสรางเสริมวัฒนธรรมและ

คานิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการปองกันการทุจริตและการปองกันการปฏิบัติงานท่ีอาจจะกอใหเกิด

ผลประโยชนทับซอน  ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมท่ีสะทอน ไดจากการรับรูของผูมีสวนได

สวนเสียภายในและผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ซ่ึงลวนแตมีความสําคัญ และสามารถสะทอนใหเห็นถึง

คุณลักษณะท่ีดีในการดําเนินงานท่ีมีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล ท่ีหนวยงาน ภาครัฐและเจาหนาท่ีของรัฐ พึง

จะตองมีและยึดถือปฏิบัติไดเปนอยางดี กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) แบงออกเปน 5 ดัชนี ดังนี้  

 (1) ดัชนีความโปรงใส (Transparency Index) 
 (2) ดัชนีความพรhอมรับผิด (Accountability Index) 
 (3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 
 (4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index)  
 (5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity Index) 

และดัชนีท่ี 2  เรื่องความพรอมรับผิด  ไดกําหนดตัวชี้วัดวา 
1. ผูบริหารของหนวยงานตองแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารหนวยงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตตอ

เจาหนาท่ีในหนวยงาน 
2. ผูบริหารของหนวยงานตองแสดงเจตจํานงในการบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตตอสาธารณชน 
3. ผูบริหารของหนวยงานตองกําหนดนโยบาย  มาตรการ  แผนงาน  หรือโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือ

พัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใส  ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
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ดังนั้น  เพ่ือใหการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  เกิดความโปรงใสตรวจสอบได  และ
เปนไปตามแนวทางท่ีสํานักงาน ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ช.ช.)  กําหนด  จึงไดลงนาม
บันทึกตกลงรวมมือในการแสดงเจตจํานงในการบริหารของนายกองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ จะ
ดําเนินการดําเนินการเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานประจําป  พ.ศ.2562  ดวยความ
ซ่ือสัตย  สุจริต  มีคุณธรรม  มีความโปรงใส  ปราศจากทุจริต  โดยมีเจตนารมณและรายละเอียด  ดังนี้ 

ขอ  1  วัตถุประสงค 
           1. เพ่ือปลูกจิตสํานึก  คานิยม  รักความซ่ือสัตย  สุจริต  แกบุคลากรภายในหนวยงานองคการบริหาร
สวนตําบลลําคอหงษ 
 2.  เพ่ือใหบุคลากรในสังกัด  มีความรูความเขาใจแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และสามารถนํา
ความรูท่ีไดไปถายทอดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย  โดยสรางและขยายเครือขายการพัฒนางาน
ดานธรรมมาภิบาลและดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 ขอ  2  แนวทางการดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ จะบริหารงานดวยความซ่ือสัตยตามแนวทางการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  5  ดาน  ดังนี้ 

1. ดานความโปรงใส  โดยการพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหนวยงานใหมี 
ความโปรงใสและเปนธรรมตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๑.๑ การใหและเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงานตองชัดเจน ถูกตอง และครบถวน รวมถึง
การใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียสามารถเขาถึงขอมูลตาง ของหนวยงานไดโดยสะดวกและรวดเร็ว 
 

   1.2 การดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางตองดําเนินการและสงเสริมใหเกิดความโปรงใสใน

ทุกข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนด  

   1.3 การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานในข้ันตอนตางๆ ของ

หนวยงาน ตั้งแตการแสดงความคิดเห็น รวมวางแผนและจัดทําแผนงาน รวมดําเนินการ และรวมติดตาม

ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน 
 

   1.4 การดําเนินการ/การจัดการกับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีอันไม

โปรงใสหรือทุจริตตอหนาท่ี 

   1.5 การดําเนินการตามมาตรการ ระเบียบกฎหมายเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 

          1.6 การสื่อสารภายในหนวยงาน  โดยการพัฒนาและสงเสริมใหมีชองทางประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล ใหมีการนํากระบวนการ รูปแบบ วิธีการ การนําเทคโนโลยีทันสมัย

มาปรับใชในการประชาสัมพันธให ใหประชาชนสามารถแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกข 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสื่อสารใหประชาชน และบุคลากรในสังกัดสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารท่ี

เก่ียวของไดโดยเปดเผย รวดเร็ว และถูกตอง  
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2. ดานความพรอมรับผิด โดยการพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจาหนาท่ีใหมี

ความรับผิดชอบ ตามบทบาทหนาท่ีของตน โดยคํานึงถึงความสําเร็จของงาน มีความพรอมในการปฏิบัติงานตาม

ภาระหนาท่ี และพฤติกรรมในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐโดยมุงผลสําเร็จของงาน ดังนี้ 
 

   2.1 ผูบริหารและเจาหนาท่ีของหนวยงานตองมีพฤติกรรมและทัศนคติท่ีแสดงถึงการ

ปฏิบัติงานตามหนาท่ีอยางเต็มประสิทธิภาพ 

2.2 เจาหนาท่ีตองปฏิบัติงานในทุกข้ันตอนใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ

อยางครบถวนและเครงครัด และพรอมท่ีจะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง 

2.3 ผูบริหารหนวยงานท่ีจะตองมีเจตจํานงในการบริหารงานอยางซ่ือสัตยสุจริต และพรอมรับ

ผิดเม่ือเกิดความผิดพลาด  

   2.4 เสริมสรางการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหพรอมในการปฏิบัติงาน จะตัดโอกาสจุดออนไมใหมี

ความเสี่ยง และหากเกิดความเสียหายจากบริหารงานพรอมรับผิดชอบจากผลของการบริหารงานนั้น 

3. ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาและสงเสริมพฤติกรรมของ

เจาหนาท่ีของรัฐใหมีการดําเนินการโดยเปนธรรมและโปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ ดังนี้ 

   3.1 สอดสองและปองกันการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในหนวยงานมิใหมีพฤติกรรมท่ีเขาขาย

การทุจริตตอหนาท่ี เชน การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชนตางๆ จากผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือแลกกับการ

ปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ/ ละเวนการปฏิบัติหนาท่ี/การใชตําแหนงหนาท่ีของตนเองอยางไมเปน

ธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเอง พวกพองของตน หรือผูอ่ืน 
 

   3.2 สอดสองและปองกันการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารมิใหมีพฤติกรรมท่ีเขาขายการทุจริตใน

เชิงนโยบาย ซ่ึงมีลักษณะเปนการทุจริตเกิดจากความสัมพันธเก้ือหนุนกันระหวางผูบริหารของหนวยงานกับผูมี

สวนไดเสียท่ีเปนหนวยธุรกิจเอกชน เพ่ือเอ้ือผลประโยชนในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหนวยงานและ

เปลี่ยนกับการกําหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผูบริหารของหนวยงาน  

   3.3 การบริหารงานเปนไปตามกระบวนการมาตรฐาน ไมเลือกปฏิบัติ  ไมเห็นแกพวกพอง ไม

เรียกรับสินบน  ไมใชตําแหนงหาประโยชนหรือเอ้ือประโยชน 

  4. ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร โดยการพัฒนาและสงเสริมใหสวนราชการในสังกัดใหปฏิบัติ

ราชการโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มีระบบตอตานการทุจริต  และปลูกฝงพฤติกรรมสุจริตจนกลายเปน

แนวทางปฏิบัติประจําหรือวัฒนธรรมของหนวยงาน ดังนี้ 

   4.1 การปลูกฝง สรางจิตสํานึกหรือถายทอดแกกันของเจาหนาท่ีในหนวยงาน เพ่ือใหมี

พฤติกรรมและทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต ละอายและเกรงกลัวท่ีจะกระทําทุจริต จน

กลายเปนวัฒนธรรมท่ีดีของหนวยงาน  
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           4.2 การปลูกฝงและสรางจิตสํานึกใหแกเจาหนาท่ีใหเกิดวัฒนธรรมทางความคิดในการ

แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
 

   4.3 มีการกําหนดและจัดทําแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน 
 

   4.4 การมีกระบวนการตรวจสอบ การถวงดุลภายในท่ีเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ จนกอใหเกิด

เปนวัฒนธรรมในการรวมตอตานการทุจริตได 
 

 5. ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน โดยการพัฒนาและสงเสริมทุกสวนราชการในสังกัดใหปฏิบัติ
ราชการโดยยึดถือระบบธรรมาภิบาล มีคุณธรรม มีความโปรงใสในการบริหารงานบริหารบุคคล และบริหารงาน
งบประมาณ มุงเนนผลประโยชนสวนรวม ดังนี้ 

5.1  มีการจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
5.2  เจาหนาท่ีมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามคูมืออยางเครงครัด/เปนธรรมและเทาเทียม 
5.3  มีกระบวนการแสดงถึงความมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล เชน ความดีความชอบ  

มีกระบวนการสรางแรงจูงในและความกาวหนาในสายงานและสมรรถนะเจาหนาท่ี 
5.4  มีกระบวนการแสดงถึงความมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณอยางโปรงใส   

พิจารณาการใชจายอยางคุมคา 
5.5  หัวหนางานมีพฤติกรรมแสดงออกอยางมีคุณธรรมในการสั่งงาน/มอบหมายงานตอง 

คํานึงถึงขอบเขตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายของผูรับมอบงาน 

ขอ  3  การลงนามความรวมมือ 
เพ่ือแสดงถึงเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  พรอมท้ัง

บุคลากรในสังกัดบริหารงานดวยความสุจริต  มีคุณธรรม มีความโปรงใส  ปราศจากการทุจริต จึงไดลงนาม
รวมกันไวเปนหลักฐาน 

ลงนามรวมกัน  ณ  องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  เม่ือวันท่ี  10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

  

(ลงชื่อ) พ.อ.อ.………………………………………………   (ลงชื่อ) .................................................                      
            (ไพบูลย สีลเสฏโฐ  ศิริประเสริฐ)                                          (นางสาวฐติาภา  วงคอินตา)      
                 ปลัด  อบต.ลําคอหงษ                                                     หวัหนาสํานักงานปลัด 

 

(ลงชื่อ) ………………………………………………………..   (ลงชื่อ) .................................................                    
             (นางสาวธัญพร  เพียรกลาง)                                                  (นายมงคล  รักสนิท) 
                 ผูอํานวยการกองคลัง                                                       ผูอํานวยการกองชาง 
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(ลงชื่อ) ………………………………………………………..   (ลงชื่อ) .................................................                    
               (นายสีหนาท  ขอจงกลาง)                                              (นางสาวกัญญา  ชิ้นจอหอ) 
              นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ                                            นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
 
(ลงชื่อ) ………………………………………………………..   (ลงชื่อ) .................................................                    
             (นางสาวเพ็ญนภา  กอพลูกลาง)                                         (นางสาวธนวรรณ  ประทีปรัตน)          
              นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ                                 นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 
(ลงชื่อ) ………………………………………………………..   (ลงชื่อ) .................................................                    
                  (นางสาววาริน  พูนศิริ)                                                 (นายสมปราชญ  คาขาย) 
              นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                                            นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
 
(ลงชื่อ) ………………………………………………………..   (ลงชื่อ) .................................................                    
                  (นางชนุตม  วรรณโส)                                                    (นายศุภวุฒ ิ อินธุโสภณ) 
              นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                                                  จพง. ธรุการชํานาญงาน 
 
(ลงชื่อ) ………………………………………………………..   (ลงชื่อ) .................................................                    
              (นายประทีป  ปานหม่ืนไวย)                                                  (นายบุญเชิด  ไพฑูรย) 
              นายชางโยธาชํานาญงาน                                                    นายชางโยธาชํานาญงาน 
 
(ลงชื่อ) ………………………………………………………..   (ลงชื่อ) .................................................                 
               (นายประเชิญ  แกวตะพาน)                                              (นางสาวชมพูนุช  หนูดี)                
        จพง. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ                                       จพง.จัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน 
 
(ลงชื่อ) ………………………………………………………..   (ลงชื่อ) .................................................                 
          (นางสาวสาวิตร ี หมายสอนกลาง)                                              (นางถวัลย  จอกจอหอ)                                             
                        ครู คศ 1                                                                       ครู คศ 1 
 
(ลงชื่อ) ………………………………………………………..   (ลงชื่อ) .................................................                 
          (นายประเสรฐิ  บรรจบพุดซา)                                                  (นางทุเรียน  หมายอมกลาง)                                             
                  นักการภารโรง                                                                   ผูดูแลเด็ก ศพด. 
 
(ลงชื่อ) ………………………………………………………..   (ลงชื่อ) .................................................                 
          (นางสาวนภาพรรณ  ขอเพ่ิมกลาง)                                           (นางสาวนุชสรา  พุทธวงศ)                                        
            ผูชวย จนท.ธุรการ(สํานักปลัด)                                                 ผูชวย จนท.การเงิน ฯ 
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(ลงชื่อ) ………………………………………………………..   (ลงชื่อ) .................................................                 
          (นางสาวพรพิมล  ขอนัดกลาง)                                             (นางสาววาสนา  วุทธิพงษปรีชา)                                        
                 ผูชวยชางโยธา                                                            ผูชวยจนท.ธุรการ (กองชาง) 

 
(ลงชื่อ) ………………………………………………………..   (ลงชื่อ) .................................................                 
          (นางสาวจันจิรา  หมายอมกลาง)                                           (นางสาวจริาภา  มุงซอนกลาง) 
        ผูชวย จนท.ธุรการ (กองการศึกษาฯ)                                    คนงานท่ัวไป(กองสงเสริมการเกษตร) 
 
 
(ลงชื่อ) ………………………………………………………..   (ลงชื่อ) .................................................                 
                (นายพรชาย  คลกลาง)                                                     (นายโยธิน  มุงเฝากลาง) 
                   พนักงานขับรถยนต                                                            คนงานท่ัวไป 
 
(ลงชื่อ) ………………………………………………………..   (ลงชื่อ) .................................................                 
               (นางสาวศิริพร  เอนกพงษ)                                            (นายจิรานวุทัน  หมายอมกลาง) 
            ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน                                                   คนงานประปา 
 
(ลงชื่อ) ………………………………………………………..   (ลงชื่อ) .................................................                 
           (นายธวชัชัย  หมายครอบกลาง)                                               (นายไสว   เจือณรงค) 
                    คนงานท่ัวไป                                                                คนงานประปา 
 
(ลงชื่อ) ………………………………………………………..   (ลงชื่อ) .................................................                 
           (นายธวชัชัย  ทองกลาง)                                                       (นางไพรินทร  ไชยบรรพ) 
           ยามรักษาความปลอดภัย                                                                  แมบาน 
 
 
                                       (ลงชื่อ) 

(นายชิตณรงค  ขอเหนี่ยวกลาง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

 
 

 
 
 



บันทึกขอตกลงรวมมือในการแสดงเจตจํานงสุจริตในการบรหิารงานของ 
นายกองคการบริหารสวนตําบลกับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา  พนักงานจาง ลูกจาง                    

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  
 
 
 

 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

 

โทร. ๐ ๔๔๗๕ ๖๓๘๐ 
โทรสาร. ๐ ๔๔๗๕ ๖๑๘๔ 

www.lamkhohong.go.th 

 


