
 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปากทาง 
เรื่อง ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลปากทาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
...................................................... 

 
  ตามยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 
2564) ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจิต กําหนดใหผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน   แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร   ประกอบกับมติ
คณะรัฐมนตรี   เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2559  เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานเขารวมรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  ตามท่ีสํานักคณะกรรมการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอ นั้น   

   องคการบริหารสวนตําบล ปากทางจึงขอประกาศเจตจํานงทางการเมือง ในการตอตานการทุจริต  
ของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ปากทาง   ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.  2563  ท่ีจะบริหารงานดวยความ    
ซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม มีความโปรงใส ปราศจากการทุจริต เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการ
บริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบล ปากทาง  อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและ
ประชาชน จึงขอใหคําม่ันท่ีจะนําพาคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา   พนักงานจาง 
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลปากทางทุกคน ใหปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ยุติธรรม ควบคูกับการ 
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ   และรวมมือกับทุกภาคสวนในการปองกันปราบปราบการทุจริตและประพฤติ       
มิชอบของเจาหนาท่ีทุกระดับ รวมท้ังตอบสนองและอํานวยความสะดวกแกประชาชน และขอกําหนดแนวทางให
องคการบริหารสวนตําบลปากทางถือปฏิบัติและดําเนินการโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   ขอท่ี 1. เจตจํานงในการบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต ท้ังตอเจาหนาท่ีภายในหนวยงานและ 
สาธารณชนภายนอก  
   เพ่ือเปนการแสดงความตั้งใจ หรือคําม่ันท่ีจะนําพาหนวยงานปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต
มีคุณธรรม มีความโปงใส ปราศจากการทุจริต และพรอมท่ีจะไดรับการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจํานงท่ีได
แสดงไว 
   ขอท่ี 2 นโยบายในการพัฒนาองคกรใหมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานในฐานะ
เปนหนวยงานภาครัฐ  
   กําหนดนโยบายในการพัฒนาองคกรใหมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ในฐานะ
เปนหนวยงานภาครัฐ   โดยมุงม่ันพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรม และความโปรงใสตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและ ความโปรงใสในการด าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 6 ดาน ดังนี้ 
   1. ดานความโปรงใส จะบริหารงานดวยความถูกตอง ยุติธรรม ตรวจสอบได โดยประชาชน  
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารขององคกร พรอมเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสีย ท้ังจากภายในและภายนอกหนวยงาน  
สามารถเขาถึงขอมูลดวยวิธีตางๆ ไดหลากหลายชองทาง การดําเนินการจัดซ้ือจัดจางใหเกิดความโปรงใสในทุก
ข้ันตอน และเปดโอกาสใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน โดยเปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
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   2. ดานความพรอมรับผิด มีเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานและพรอมท่ีจะรับผิดในการทํางาน  
และการบริหารงานเม่ือเกิดความผิดพลาด เพ่ือสรางความเชื่อม่ันแกสังคมวาการขับเคลื่อนหนวยงาน ใหเปนไป
อยางมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
  3. ดานความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีเจตจํานงสุจริตท่ีจะสงเสริมใหมีการ  
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบาย และการทุจริตตอ  
หนาท่ี โดยไมใชตําแหนงและหนาท่ีในการเอ้ือประโยชนหรือรับสินบนแตอยางใด 
  4. ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร จะบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุง  
ตอบสนองความตองการของประชาชนดานการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใสและเปนธรรม ไมทนตอ
การ  ทุจริตท้ังปวงและมีความละอาย  และเกรงกลัวท่ีจะกระทําทุจริต   รวมท้ังการดําเนินการเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 
  5. ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน จะปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรมุงม่ันเนน  
ผลประโยชนสวนรวม มีความรู ความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การบริหารงานและการดําเนินชีวิต  มีความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน  และคุณธรรมในการบรหิารงานในเรื่อง
บริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณการมอบหมายงาน  และการบริหารสภาพแวดลอมในการทํางาน 
  6. ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน จะสงเสริมและพัฒนาชองทางการสื่อสารโดยนําเทคโนโลยี  
ทันสมัยมาปรับใชในการประชาสัมพันธใหประชาชนและบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล ปากทาง  เขาถึง
ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของไดโดยเปดเผย  รวดเร็ว   ถูกตอง   และประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร 
เบาะแส ทุจริต รองเรียน รองทุกขผานศูนยรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกของคการบริหารสวนตําบลปากทาง 

    จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  23  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 

 

                                                                 (นายโชคชัย  ดานรุงโรจน) 
                         นายกองคการบริหารสวนตําบลปากทาง  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปากทาง 
เรื่อง  จัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน – รองทุกข 

...................................................... 
 
  ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๔๓  เห็นชอบหลักการปฏิบัติการสราง
ราชการใสสะอาด  โดยกําหนดเปนนโยบายสําคัญของทางราชการ  เพ่ือสรางความโปรงใสในการปฏิบัติหนาท่ี  
รณรงคและสงเสริมคานิยมเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต  และใชวิธีบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอยางเครงครัด 

  เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย  และบรรลุตามนโยบายของรัฐบาลใน
การสรางราชการใสสะอาดและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  องคการบริหารสวนตําบล
ปากทาง  จึงไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน – รองทุกขข้ึน  โดยมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียน – รองทุกข  ดังนี้ 

  ๑.  รองเรียนดวยตนเอง ไดท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียน - รองทุกข องคการบริหารสวนตําบลปากทาง  
อําเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
  ๒.  ทางโทรศัพทหมายเลข  ๐-๕๖๖๐-๘๙๙๙  แจงศูนยรับเรื่องรองเรียน - รองทุกข องคการ
บริหารสวนตําบลปากทาง   
  ๓.  สงเรื่องรองเรียนทางตูรับเรื่องราวรองเรียน – รองทุกข  ซ่ึงติดตั้งอยูหนาท่ีทําการองคการ
บริหารสวนตําบลปากทาง 
  ๔.  ทางไปรษณีย  สงเรื่องรองเรียน – รองทุกขมาท่ี 
   ศูนยรับเรื่องรองเรียน - รองทุกข องคการบริหารสวนตําบลปากทาง  
   อําเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร  ๖๖๐๐๐  
  ๕.  ทางจดหมายอีเล็กโทรนิกส  สงมาท่ี  www.paktang.go.th   

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

                                                                 (นายโชคชัย  ดานรุงโรจน) 
                         นายกองคการบริหารสวนตําบลปากทาง  

คู่ฉบบั 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปากทาง 
เรื่อง  นโยบาย  กลยุทธการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ขององคการบริหารสวนตําบลปากทาง 
--------------------------------- 

   องคการบริหารสวนตําบลเปนหนวยงานของรัฐท่ีมีภารกิจในการสงเสริมทองถ่ินใหมีความ  เขมแข็ง 
ในทุกดาน เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณของประชาชนไดอยางแทจริง ซ่ึงเปนภารกิจท่ีมี  ความหลากหลายและ
ครอบคลุมการดําเนินการในหลายดาน  โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนมิติอีกหนึ่งท่ีจะขาดการพัฒนา
ไมได และถือเปนกลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตรและพันธกิจ  ใหประสบความสําเร็จ  และถือเปนปจจัยสําคัญ    
ท่ีจะทําใหภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสําเร็จ ลุลวงไปไดดวยดี ตามวัตถุประสงคท่ีวางเอาไว  

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลปากทางเปนไปดวยความ 
เรียบรอย ประกอบกับการบริหารทรัพยากรบคุคลขององคการบริหารสวนตําบล มีการทํางาน  อยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง  จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคทาย แหง  พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร  
งานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.  2542  ประกาศนโยบายการบริหารงานดานทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบลปากทาง  ดังรายละเอียดแนบทายประกาศฉบับนี้   

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน  

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  เมษายน  พ.ศ. 255๙  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คู่ฉบบั 
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