
คำกลาว  เจตจำนง   

ในเวทีโครงการประชุมทองถ่ินทองท่ี ประจำป  พ.ศ. 2565 

วันท่ี  22  มีนาคม  2565  เวลา 13.30 น. 

ณ อาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบานพลวง 

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

(นายก.กลาวเกริ่นนำ) 

  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต วิสัยทัศน 

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต   พันธกิจ  สรางวัฒนธรรมตอตานการ

ทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการและ

ปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหมีมาตรฐานสากล 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต  สูงกวารอยละ 

50 

  กระผม  นายพนม  ดวงราษี นายกองคการบริหารสวนตำบลบานพลวง 

จึงขอประกาศเจตจำนง ในการขับเคลื่อนวาระชาติดานกระบวนการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ของจังหวัดสุรินทร และใครขอความรวมมือมายังคณะผูบริหาร 

หัวหนาสวนราชการ กำนันตำบลบานพลวง ผูใหญบานตำบลบานพลวง ทุกหมู 

สมาชิก อบต. ทุกหมู ตลอดทั้งผูแทนภาคเอกชนและภาคประชาคม  ที่อยูในมณฑล 

ณ ท่ีน้ี รวมประกาศเจตจำนง โดยพรอมเพรียงกัน กับกระผม ดังน้ี  

 

(นายก กลาวนำ/หน.สวนราชการกลาวตาม)* ทุกคนยืนไขวมือสัญลักษณตานการทุจริต * 

 -ขาพเจาท้ังหลาย 

-ขอแสดงเจตจำนง จะปฏิบัติหนาที ่ การบริหารงานดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

-ดวยความสำนึกและตระหนักในหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีมีอยู 

-จะตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี โดยเต็มกำลังความสามารถ 

-จะใชอำนาจหนาที่ ในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกตองและเปน

ธรรม 

-จะยึดหลักธรรมาภิบาลในบริหารงาน 

 



-และจะยืนหยัดตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ 

-โดยถือประโยชนท่ีจะเกิดจากงานเปนหลักใหญ แลวรวมกันคิดรวมกันทำ ดวย

ความอุตสาหะเสียสละ และดวยความสุจริตจริงใจ  เพื ่อประโยชนสูงสุดของ

ประชาชนแทจริงและย่ังยืนตลอดไป 

 

(นายก อบต.กลาวปดทาย) 

  ขอขอบคุณทุกทาน ที่ไดรวมแสดงเจตจำนง ที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ของจังหวดสุร ินทรในวันน้ี  

ขอขอบคุณครับ 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำกลาว  เจตจำนง  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

วันท่ี 31  มีนาคม  2561  เวลา 09.00 น. 

ในเวทีการจัดการแขงขันกีฬาประจำตบบานพลวง  

ณ สนามกีฬาองคการบริหารสวนตำบลบานพลวง 

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

(นายก.กลาวเกริ่นนำ) 

  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 

(พ.ศ. 2560 – 2564) วิสัยทัศน ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต   

พันธกิจ  สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทุกภาคสวนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ทั้งระบบใหมีมาตรฐานสากล เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ระดับคะแนนของดัชนีการ

รับรูการทุจริต  สูงกวารอยละ 50 

  กระผม  นางเลียงศักดิ์  เผยศิริ  นายกองคการบริหารสวนตำบลบาน

พลวง จึงขอประกาศเจตจำนง ในการขับเคลื่อนวาระชาติดานกระบวนการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต ของจังหวัดสุรินทร และใครขอความรวมมือมายังคณะ

ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลบานพลวง สมาชิกองคการบริหารสวนตำบลบาน

พลวง  กำนันตำบลบานพลวง  ผูใหญบานทุกหมู หัวหนาสวนราชการ นักเรียน

นักศึกษาและประชาชน ตลอดทั้งผู แทนภาคเอกชนและภาคประชาคม  ที ่อยู ใน

มณฑล ณ ท่ีน้ี รวมประกาศเจตจำนง โดยพรอมเพรียงกัน กับกระผม ดังน้ี  

 

(นายก กลาวนำ/หน.สวนราชการกลาวตาม)* ทุกคนยืนไขวมือสัญลักษณตานการทุจริต * 

 -ขาพเจาท้ังหลาย 

-ขอแสดงเจตจำนง จะปฏิบัติหนาที ่ การบริหารงานดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

-ดวยความสำนึกและตระหนักในหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีมีอยู 

-จะตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี โดยเต็มกำลังความสามารถ 

-จะใชอำนาจหนาที่ ในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกตองและเปน

ธรรม 

-จะยึดหลักธรรมาภิบาลในทุกภาคสวน 



 

-จะยืนหยัดตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ 

-โดยถือประโยชนท่ีจะเกิดจากงานเปนหลักใหญ แลวรวมกันคิดรวมกันทำ ดวย

ความอุตสาหะเสียสละ และดวยความสุจริตจริงใจ  เพื ่อประโยชนสูงสุดของ

ประชาชนแทจริงและย่ังยืนตลอดไป 

 

(นายก อบต.กลาวปดทาย) 

  ขอขอบคุณทุกทาน ที่ไดรวมแสดงเจตจำนง ที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ปพุทธศักราช 2560 – 

2564) ของจังหวดสุรินทรในวันน้ี  ขอขอบคุณครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำกลาว  เจตจำนง  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

วันท่ี  23  กรกฎาคม  2561  เวลา 09.30 น. 

ในเวทีโครงการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสของ อบต. ประจำป  พ.ศ. 2561  

ณ หองประชุม องคการบริหารสวนตำบลบานพลวง 

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

(นายก.กลาวเกริ่นนำ) 

  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 

(พ.ศ. 2560 – 2564) วิสัยทัศน ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต   

พันธกิจ  สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทุกภาคสวนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ทั้งระบบใหมีมาตรฐานสากล เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ระดับคะแนนของดัชนีการ

รับรูการทุจริต  สูงกวารอยละ 50 

  กระผม  นางเลียงศักดิ์  เผยศิริ  นายกองคการบริหารสวนตำบลบาน

พลวง จึงขอประกาศเจตจำนง ในการขับเคลื่อนวาระชาติดานกระบวนการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต ของจังหวัดสุรินทร และใครขอความรวมมือมายังคณะ

ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลบานพลวง สมาชิกองคการบริหารสวนตำบลบาน

พลวง  กำนันตำบลบานพลวง  ผูใหญบานทุกหมู พนักงานสวนตำบลและพนักงาน

จาง  ที่อยูในมณฑล ณ ที่นี้ รวมประกาศเจตจำนง โดยพรอมเพรียงกัน กับกระผม 

ดังน้ี  

 

(นายก กลาวนำ/หน.สวนราชการกลาวตาม)* ทุกคนยืนไขวมือสัญลักษณตานการทุจริต * 

 -ขาพเจาท้ังหลาย 

-ขอแสดงเจตจำนง จะปฏิบัติหนาที ่ การบริหารงานดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

-ดวยความสำนึกและตระหนักในหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีมีอยู 

-จะตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี โดยเต็มกำลังความสามารถ 

-จะใชอำนาจหนาที่ ในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกตองและเปน

ธรรม 

-จะยึดหลักธรรมาภิบาลในบริหารงาน 



 

-และจะยืนหยัดตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ 

-โดยถือประโยชนท่ีจะเกิดจากงานเปนหลักใหญ แลวรวมกันคิดรวมกันทำ ดวย

ความอุตสาหะเสียสละ และดวยความสุจริตจริงใจ  เพื ่อประโยชนสูงสุดของ

ประชาชนแทจริงและย่ังยืนตลอดไป 

 

(นายก อบต.กลาวปดทาย) 

  ขอขอบคุณทุกทาน ที่ไดรวมแสดงเจตจำนง ที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ปพุทธศักราช 2560 – 

2564) ของจังหวดสุรินทรในวันน้ี  ขอขอบคุณครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คำกลาว  เจตจำนง  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

วันท่ี  7  เมษายน  2562  เวลา 08.30 น. 

ในเวทีการจัดการแขงขันกีฬาประจำตบบานพลวง  

ณ สนามกีฬาองคการบริหารสวนตำบลบานพลวง 

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

(นายก.กลาวเกริ่นนำ) 

  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 

(พ.ศ. 2560 – 2564) วิสัยทัศน ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต   

พันธกิจ  สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทุกภาคสวนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ทั้งระบบใหมีมาตรฐานสากล เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ระดับคะแนนของดัชนีการ

รับรูการทุจริต  สูงกวารอยละ 50 

  กระผม  นายเกียว    พันธเสน   รองนายกองคการบริหารสวนตำบล

บานพลวง จึงขอประกาศเจตจำนง ในการขับเคลื่อนวาระชาติดานกระบวนการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต ของจังหวัดสุรินทร และใครขอความรวมมือมายัง

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลบานพลวง สมาชิกองคการบริหารสวนตำบล

บานพลวง  กำนันตำบลบานพลวง  ผู ใหญบานทุกหมู  พนักงานสวนตำบลและ

พนักงานจาง  ที่อยูในมณฑล ณ ที่นี้ รวมประกาศเจตจำนง โดยพรอมเพรียงกัน กับ

กระผม ดังน้ี  

 

(รองนายก กลาวนำ/หน.สวนราชการกลาวตาม)* ทุกคนยืนไขวมือสัญลักษณตานการทุจริต * 

 -ขาพเจาท้ังหลาย 

-ขอแสดงเจตจำนง จะปฏิบัติหนาที ่ การบริหารงานดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

-ดวยความสำนึกและตระหนักในหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีมีอยู 

-จะตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี โดยเต็มกำลังความสามารถ 



-จะใชอำนาจหนาที่ ในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกตองและเปน

ธรรม 

-จะยึดหลักธรรมาภิบาลในบริหารงาน 

-และจะยืนหยัดตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ 

-โดยถือประโยชนท่ีจะเกิดจากงานเปนหลักใหญ แลวรวมกันคิดรวมกันทำ ดวย

ความอุตสาหะเสียสละ และดวยความสุจริตจริงใจ  เพื ่อประโยชนสูงสุดของ

ประชาชนแทจริงและย่ังยืนตลอดไป 

 

(รองนายก อบต.กลาวปดทาย) 

  ขอขอบคุณทุกทาน ที่ไดรวมแสดงเจตจำนง ที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ปพุทธศักราช 2560 – 

2564) ของจังหวดสุรินทรในวันน้ี  ขอขอบคุณครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำกลาว  เจตจำนง  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 



วันท่ี 12 กันยายน 2559  เวลา 09.00 น. 

ในเวทีโครงการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสของ อบต. ประจำป  พ.ศ. 2559  

ณ หองประชุม องคการบริหารสวนตำบลบานพลวง 

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

(นายก.กลาวเกริ่นนำ) 

ยุทธศาสตร การปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบใน

ภาครัฐ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2555 – 2560) วิสัยทัศน ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ัง

ชาติตานทุจริต   พันธกิจ  สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลใน

การบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหมีมาตรฐานสากล เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ระดับ

คะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต  สูงกวารอยละ 50 

  กระผม  นางเลียงศักดิ์  เผยศิริ  นายกองคการบริหารสวนตำบลบาน

พลวง จึงขอประกาศเจตจำนง ในการขับเคลื่อนวาระชาติดานกระบวนการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต ของจังหวัดสุรินทร และใครขอความรวมมือมายังคณะ

ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลบานพลวง สมาชิกองคการบริหารสวนตำบลบาน

พลวง  กำนันตำบลบานพลวง  ผูใหญบานทุกหมู พนักงานสวนตำบลและพนักงาน

จาง  ที่อยูในมณฑล ณ ที่นี้ รวมประกาศเจตจำนง โดยพรอมเพรียงกัน กับกระผม 

ดังน้ี  

 

(นายก กลาวนำ/หน.สวนราชการกลาวตาม)* ทุกคนยืนไขวมือสัญลักษณตานการทุจริต * 

 -ขาพเจาท้ังหลาย 

-ขอแสดงเจตจำนง จะปฏิบัติหนาที ่ การบริหารงานดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

-ดวยความสำนึกและตระหนักในหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีมีอยู 

-จะตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี โดยเต็มกำลังความสามารถ 

-จะใชอำนาจหนาที่ ในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกตองและเปน

ธรรม 

-จะยึดหลักธรรมาภิบาลในบริหารงาน 

 



-และจะยืนหยัดตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ 

-โดยนอมนำพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช ร.9 ท่ีจะตองถือประโยชนท่ีจะเกิดจากงานเปนหลักใหญ แลวรวมกันคิด

รวมกันทำ ดวยความอุตสาหะเสียสละ และดวยความสุจริตจริงใจ  เพื่อประโยชน

สูงสุดของประชาชนแทจริงและย่ังยืนตลอดไป 

 

(นายก อบต.กลาวปดทาย) 

  ขอขอบคุณทุกทาน ที่ไดรวมแสดงเจตจำนง ที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (ปพุทธศักราช 2556 – 

2560) ของจังหวดสุรินทรในวันน้ี  ขอขอบคุณครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำกลาว  เจตจำนง  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

วันท่ี   5  สิงหาคม  2559  เวลา 13.30 น. 

ในเวทีการประชุมประจำเดือน องคการบริหารสวนตำบลบานพลวง  

ณ หองประชุม องคการบริหารสวนตำบลบานพลวง 

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

(นายก.กลาวเกริ่นนำ) 

  ยุทธศาสตร การปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบใน

ภาครัฐ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2555 – 2560) วิสัยทัศน ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ัง

ชาติตานทุจริต   พันธกิจ  สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลใน

การบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหมีมาตรฐานสากล เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ระดับ

คะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต  สูงกวารอยละ 50 

  กระผม  นางเลียงศักดิ์  เผยศิริ  นายกองคการบริหารสวนตำบลบาน

พลวง จึงขอประกาศเจตจำนง ในการขับเคลื่อนวาระชาติดานกระบวนการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต ของจังหวัดสุรินทร และใครขอความรวมมือมายังคณะ

ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลบานพลวง สมาชิกองคการบริหารสวนตำบลบาน

พลวง  กำนันตำบลบานพลวง  ผูใหญบานทุกหมู ตลอดท้ังผูแทนภาคเอกชนและภาค

ประชาคม  ที่อยูในมณฑล ณ ที่นี้ รวมประกาศเจตจำนง โดยพรอมเพรียงกัน กับ

กระผม ดังน้ี  

 

(นายก กลาวนำ/หน.สวนราชการกลาวตาม)* ทุกคนยืนไขวมือสัญลักษณตานการทุจริต * 

 -ขาพเจาท้ังหลาย 

-ขอแสดงเจตจำนง จะปฏิบัติหนาที ่ การบริหารงานดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

-ดวยความสำนึกและตระหนักในหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีมีอยู 

-จะตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี โดยเต็มกำลังความสามารถ 

-จะใชอำนาจหนาที่ ในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกตองและเปน

ธรรม 

-จะยึดหลักธรรมาภิบาลในบริหารงาน 



 

-และจะยืนหยัดตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ 

-โดยนอมนำพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช ร.9 ท่ีจะตองถือประโยชนท่ีจะเกิดจากงานเปนหลักใหญ แลวรวมกันคิด

รวมกันทำ ดวยความอุตสาหะเสียสละ และดวยความสุจริตจริงใจ  เพื่อประโยชน

สูงสุดของประชาชนแทจริงและย่ังยืนตลอดไป 

 

(นายก อบต.กลาวปดทาย) 

  ขอขอบคุณทุกทาน ที่ไดรวมแสดงเจตจำนง ที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (ปพุทธศักราช 2556 – 

2560) ของจังหวดสุรินทรในวันน้ี  ขอขอบคุณครับ 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำกลาว  เจตจำนง  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

วันท่ี 20  มีนาคม  2559  เวลา 09.00 น. 

ในเวทีการจัดการแขงขันกีฬาประจำตบบานพลวง  

ณ สนามกีฬาองคการบริหารสวนตำบลบานพลวง 

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

(นายก.กลาวเกริ่นนำ) 

  ยุทธศาสตร การปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบใน

ภาครัฐ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2555 – 2560)  วิสัยทัศน ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ัง

ชาติตานทุจริต   พันธกิจ  สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลใน

การบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหมีมาตรฐานสากล เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ระดับ

คะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต  สูงกวารอยละ 50 

  กระผม  นางเลียงศักดิ์  เผยศิริ  นายกองคการบริหารสวนตำบลบาน

พลวง จึงขอประกาศเจตจำนง ในการขับเคลื่อนวาระชาติดานกระบวนการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต ของจังหวัดสุรินทร และใครขอความรวมมือมายังคณะ

ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลบานพลวง สมาชิกองคการบริหารสวนตำบลบาน

พลวง  กำนันตำบลบานพลวง  ผูใหญบานทุกหมู หัวหนาสวนราชการ นักเรียน

นักศึกษาและประชาชน ตลอดทั้งผู แทนภาคเอกชนและภาคประชาคม  ที ่อยู ใน

มณฑล ณ ท่ีน้ี รวมประกาศเจตจำนง โดยพรอมเพรียงกัน กับกระผม ดังน้ี  

 

(นายก กลาวนำ/หน.สวนราชการกลาวตาม)* ทุกคนยืนไขวมือสัญลักษณตานการทุจริต * 

 -ขาพเจาท้ังหลาย 

-ขอแสดงเจตจำนง จะปฏิบัติหนาที ่ การบริหารงานดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

-ดวยความสำนึกและตระหนักในหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีมีอยู 

-จะตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี โดยเต็มกำลังความสามารถ 

-จะใชอำนาจหนาที่ ในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกตองและเปน

ธรรม 

-จะยึดหลักธรรมาภิบาลในทุกภาคสวน 



 

-จะยืนหยัดตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ 

-โดยนอมนำพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช ร.9 ท่ีจะตองถือประโยชนท่ีจะเกิดจากงานเปนหลักใหญ แลวรวมกันคิด

รวมกันทำ ดวยความอุตสาหะเสียสละ และดวยความสุจริตจริงใจ  เพื่อประโยชน

สูงสุดของประชาชนแทจริงและย่ังยืนตลอดไป 

 

(นายก อบต.กลาวปดทาย) 

  ขอขอบคุณทุกทาน ท่ีไดรวมแสดงเจตจำนง ท่ีจะขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (ปพุทธศักราช 2556 -

2560) ของจังหวดสุรนิทรในวันน้ี  ขอขอบคุณครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำกลาว  เจตจำนง  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

วันท่ี   8  ธันวาคม 2559  เวลา 13.30 น. 

ในเวทีการศึกษางานตามโครงการอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงานเพ่ิมศักยภาพ

บุคลากร อบต. ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

ณ หองประชุม องคการบริหารสวนตำบลบานพลวง 

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

(นายก.กลาวเกริ่นนำ) 

  ยุทธศาสตร การปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบใน

ภาครัฐ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2555 – 2560) วิสัยทัศน ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ัง

ชาติตานทุจริต   พันธกิจ  สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลใน

การบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหมีมาตรฐานสากล เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ระดับ

คะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต  สูงกวารอยละ 50 

  กระผม  นางเลียงศักดิ์  เผยศิริ  นายกองคการบริหารสวนตำบลบาน

พลวง จึงขอประกาศเจตจำนง ในการขับเคลื่อนวาระชาติดานกระบวนการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต ของจังหวัดสุรินทร และใครขอความรวมมือมายังคณะ

ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลบานพลวง สมาชิกองคการบริหารสวนตำบลบาน

พลวง  กำนันตำบลบานพลวง  ผูใหญบานทุกหมู ตลอดท้ังผูแทนภาคเอกชนและภาค

ประชาคม  ที่อยูในมณฑล ณ ที่นี้ รวมประกาศเจตจำนง โดยพรอมเพรียงกัน กับ

กระผม ดังน้ี  

 

(นายก กลาวนำ/หน.สวนราชการกลาวตาม)* ทุกคนยืนไขวมือสัญลักษณตานการทุจริต * 

 -ขาพเจาท้ังหลาย 

-ขอแสดงเจตจำนง จะปฏิบัติหนาที ่ การบริหารงานดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

-ดวยความสำนึกและตระหนักในหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีมีอยู 

-จะตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี โดยเต็มกำลังความสามารถ 

-จะใชอำนาจหนาที่ ในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกตองและเปน

ธรรม 



-จะยึดหลักธรรมาภิบาลในบริหารงาน 

 

-และจะยืนหยัดตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ 

-โดยนอมนำพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช ร.9 ท่ีจะตองถือประโยชนท่ีจะเกิดจากงานเปนหลักใหญ แลวรวมกันคิด

รวมกันทำ ดวยความอุตสาหะเสียสละ และดวยความสุจริตจริงใจ  เพื่อประโยชน

สูงสุดของประชาชนแทจริงและย่ังยืนตลอดไป 

 

(นายก อบต.กลาวปดทาย) 

  ขอขอบคุณทุกทาน ท่ีไดรวมแสดงเจตจำนง ท่ีจะขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (ปพุทธศักราช 2556 – 

2560) ของจังหวดสุรนิทรในวันน้ี  ขอขอบคุณครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำกลาว  เจตจำนง  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

วันท่ี 30  มีนาคม  2561  เวลา 09.00 น. 

ในเวทีการจัดการแขงขันกีฬาประจำตบบานพลวง  

ณ สนามกีฬาองคการบริหารสวนตำบลบานพลวง 

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

(นายก.กลาวเกริ่นนำ) 

  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต วิสัยทัศน 

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต   พันธกิจ  สรางวัฒนธรรมตอตานการ

ทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการและ

ปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหมีมาตรฐานสากล 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต  สูงกวารอยละ 
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  กระผม  นางเลียงศักดิ์  เผยศิริ  นายกองคการบริหารสวนตำบลบาน

พลวง จึงขอประกาศเจตจำนง ในการขับเคลื่อนวาระชาติดานกระบวนการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต ของจังหวัดสุรินทร และใครขอความรวมมือมายังคณะ

ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลบานพลวง สมาชิกองคการบริหารสวนตำบลบาน

พลวง  กำนันตำบลบานพลวง  ผูใหญบานทุกหมู หัวหนาสวนราชการ นักเรียน

นักศึกษาและประชาชน ตลอดทั้งผู แทนภาคเอกชนและภาคประชาคม  ที ่อยู ใน

มณฑล ณ ท่ีน้ี รวมประกาศเจตจำนง โดยพรอมเพรียงกัน กับกระผม ดังน้ี  

 

(นายก กลาวนำ/หน.สวนราชการกลาวตาม)* ทุกคนยืนไขวมือสัญลักษณตานการทุจริต * 

 -ขาพเจาท้ังหลาย 

-ขอแสดงเจตจำนง จะปฏิบัติหนาที ่ การบริหารงานดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

-ดวยความสำนึกและตระหนักในหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีมีอยู 

-จะตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี โดยเต็มกำลังความสามารถ 

-จะใชอำนาจหนาที่ ในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกตองและเปน

ธรรม 

-จะยึดหลักธรรมาภิบาลในทุกภาคสวน 



 

-จะยืนหยัดตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ 

-โดยนอมนำพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช ร.9 ท่ีจะตองถือประโยชนท่ีจะเกิดจากงานเปนหลักใหญ แลวรวมกันคิด

รวมกันทำ ดวยความอุตสาหะเสียสละ และดวยความสุจริตจริงใจ  เพื่อประโยชน

สูงสุดของประชาชนแทจริงและย่ังยืนตลอดไป 

 

(นายก อบต.กลาวปดทาย) 

  ขอขอบคุณทุกทาน ท่ีไดรวมแสดงเจตจำนง ท่ีจะขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ของจังหวดสุรินทรในวันน้ี  

ขอขอบคุณครับ 


