
 
 

 

 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม 
เรื่อง เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม 

........................................................... 
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติข้อมูล 

ข่าวสาร พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  และนโยบายของ
รัฐบาล ข้อที่10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็น
ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปราม
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการนั้น 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 

ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม 
จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต  เพ่ือก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม  และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน 
การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่า 
สากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ 
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ 
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม  จึงประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลค าเนียม  เพ่ือก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสให้เป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และ
ค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดย
มุ่งม่ังที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว  จึงให้ฝ่ายบริหารและส่วนราชการในองค์การบริหารส่วน
ต าบลค าเนียม ถือปฏิบัติและการด าเนินการ ดังนี้ 
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1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 

2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 

3. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและเปิดโอกาส 
ให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผย 
ข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ 
ด ารงธรรม ตู้รับเรื่องร้องเรียน หรือท่ีส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม 

5. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ ณ วันที่  5  สิงหาคม พ.ศ. 2562 

 
 

 

 

 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม                                                                                       
เรื่อง ประกาศการอนุมัตแิละใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ปรับปรุง) พ.ศ.2562-2564                                            

ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม     

********************************  

ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ที่ 69/2557 เรือ่ง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง 

ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิ
ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญ
ของรัฐบาล  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วน
ต าบลค าเนียม จึงจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ปรับปรุง) พ.ศ.2562-25 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม  นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลค าเนียม  ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเรียบร้อยแล้ว   

จึงประกาศการอนุมัติและใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ปรับปรุง) พ.ศ.2562-2564ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม    รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ  ณ  วันที่   17   เดอืน สิงหาคม  พ.ศ. 2561       

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศองคารบริหารส่วนต าบลค าเนียม 
เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเนียม 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ  ครั้งที่ 9/2558  เมื่อ 

วันที่  28  กันยายน 2558  เห็นชอบให้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง   เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ยึดถือเพ่ือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ 
และเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของตน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม  จึงได้ประกาศหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม อ าเภอกันทรารมย์   
จังหวัดศรีสะเกษ  พ.ศ. 2559   โดยให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม   
มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ  อ านายความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรม โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้  

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
2. การมีจิตส านึกที่ดี ซ่ือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ  
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย  
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได  
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  
ทั้งนี้ การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

ประกาศ ณ วันที่  10  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม 
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
************************************ 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม ในฐานะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  โดยมี 
หน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการด้านการเงิน การคลัง  การงบประมาณ การพัสดุ การ  
จัดเก็บรายได้ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน    
วางมาตรฐานการด าเนินงาน จัดการบริการสาธารณะ การศึกษาของท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลและพัฒนา 
บุคลากร รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น   ฉะนั้น เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมีความโปร่งใสและเป็นธรรม  จึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม   จึงได้ก าหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการ  เพ่ือเป็นกรอบ 
มาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ อันจะท าให้ได้รับการยอมรับ เชื่อถือ 
และศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว้ ดังนี้ 

ข้อ 1 ความซ่ือสัตย์ และรับผิดชอบ 
1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
1.2 ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด และโปร่งใส เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ 

                          ทางราชการ 
1.3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความรู้ ความสามารถ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทาง 

                          ราชการเป็นส าคัญ 
1.4 รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง และมุ่งม่ัน แก้ไขเม่ือเกิดข้อผิดพลาด 

ข้อ 2 การมีจิตส านึกมุ่งบริการและให้ค าปรึกษา 
2.1 ให้บริการแก่ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนอย่างเท่าเทียม 

                          กันด้วยความเต็มใจ 
2.2 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน 

ข้อ 3 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
3.1 ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพ่ือให้เกิดผลดีและเป็น 
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
3.2 ขยัน อุทิศตน และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
3.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี มีน้ าใจ เพ่ือให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน 

/…3.4 
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3.4 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ 4 การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม 
4.1 ตัดสินใจบนหลักการ ข้อเท็จจริง เหตุผลเพื่อความยุติธรรม 
4.2 ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่ 

ข้อ 5 การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5.1 วางแผนการด ารงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย พร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง 
5.2 ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า มีเหตุผล และไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเอง 
5.3 ปฏิบัติตามหลักศาสนา รู้จักพ่ึงตนเอง และ ลด ละ เลิกอบายมุข 

ข้อ 6 การยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
6.1 ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
6.2 กล้าหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
6.3 ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือนข้าราชการ 

ข้อ 7 ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
7.1 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
7.2 พร้อมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ 
ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการดังกล่าวข้างต้นอย่าง 

เคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่ความผิดทางวินัยให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน และน าไป 
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือสั่งให้ผู้นั้นได้รับการพัฒนาตนเอง 

ทั้งนี้ให้ข้าราชการปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของ 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียมต่อไป 

 

ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม 

เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562-2564 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน 
........................................................................ 

 ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม  ได้ด าเนินการจัดท าและประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2562-2564  เพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมืองของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  และส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ฉบับปรับปรุง ) พ.ศ.2562-2564  ประจ าปี พ.ศ.2563  รอบ 
6 เดือน ในเดือนเมษายน  นั้น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม  ได้ด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบรายงานและติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ  ระบบ  
e – planNACC  เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  2  มิถุนายน  พ.ศ.2563 
 
 

 
                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


