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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก
เรื่อง การแสดงเจตจานงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
*************************
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต กาหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แสดงเจตจานงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5
มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กาหนดให้ผู้บริหารของ
หน่วยงานกาหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่ วยงานให้มีคุณธรรมและความ
โปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคกจึงขอประกาศเจตจานงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร ที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใสปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
สู ง สุ ดต่ อ ประเทศชาติแ ละประชาชน จึ ง ขอให้ ค ามั่ นที่ จ ะน าพาคณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิก สภา พนัก งานส่ ว นต าบล
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคกทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอานวยความสะดวกแก่ป ระชาชน และ
ขอกาหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก ถือปฏิบัติและดาเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อที่ 1 เจตจานงในการบริ หารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนภายนอก เพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจ หรือคามั่นที่จะนาพาหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้ วยความซื่อสัตย์
สุ จ ริ ต มีคุณธรรม มีความโปร่ งใส ปราศจากการทุจริ ต และพร้อมที่ จะได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
เจตจานงที่ได้แสดงไว้
ข้อ 2 นโยบายในการพัฒ นาองค์กรให้ มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานในฐานะเป็น
หน่วยงานภาครัฐ กาหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กร ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ในฐานะเป็น
หน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านความโปร่งใส ข้าพเจ้าจะบริหารงานด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม ตรวจสอบได้ โดยประชาชน สามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน สามารถ
เข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ ได้หลากหลายช่องทาง การดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และ
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดาเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
แนวปฏิบัติ
1. ดาเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน
2. ดาเนินการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันมิให้ราชการ
เสียประโยชน์
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3. ดาเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลอย่างชัดเจน ถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
4. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจหลักขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
5. เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็น และติดตามตรวจสอบ
การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
6. มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนให้ประชาชน
รับทราบอย่างชัดเจน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนามาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงาน
1.1 นโยบายดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
1) นโยบายหลัก มุ่งเน้นและให้ความสาคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องดาเนิน การตามที่กฎหมาย
กาหนดอย่างเคร่งครัด ด้วยความโปร่งใส มิให้เกิดโอกาสในการเกิดการทุจริตในกระบวน การจัดซื้อจัดจ้างได้
2) มาตรการ/แนวทาง
2.1 กากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างดาเนินการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์อื่นๆ รวมถึงช่องทางอื่นๆ ที่หลากหลาย
2.2 กากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจาทุกเดือน
และเผยแพร่ต่อที่สาธารณะทั้งทางเว็บไซต์และช่องทางอื่นที่หลากหลาย
2.3 กาหนดมาตรการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และผู้เสนองาน โดยกาหนดเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันผล ประโยชน์ทับซ้อน
2.4 กากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการรายงาน
ผลการวิเคราะห์ เพื่อนามาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง
1.2 นโยบายการให้เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ประกอบด้วย
1) นโยบายหลัก ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ และข้อมูลการดาเนินงานตาม
อานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้หลากหลาย
ช่องทาง โดยยึ ดหลั กความถูกต้อง ครบถ้ว น เป็นปัจจุบัน ตรงไปตรงมาและตรวจสอบได้ภ าย ใต้บทบัญญัติของ
กฎหมาย
2) มาตรการ/แนวทาง
2.1 ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานประชาสั ม พั น ธ์ จั ด ท าสื่ อ เอกสารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงาน
ในช่องทางที่หลากหลาย
2.2 พัฒนาบุคลากรของ อบต. ประชาสัมพันธ์ ให้มีความรอบรู้ข้อมูลต่างๆ ในภาพรวมของ
อบต. เพื่อให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทาการ และนอกเวลาทาการ
2.3 พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อทาการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2.4 กาหนดให้ทุกหน่วยงานย่อยใน อบต. จัดทาผลการดาเนินงาน พันธกิจ เพื่อเผยแพร่ผล การ
ดาเนินงานของ อบต.อย่างต่อเนื่อง
1.3 นโยบายส่งเสริมบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ประกอบด้วย
1) นโยบายหลั ก ให้ความส าคัญและเปิดโอกาสให้ ผู้มีส่ว นได้ส่ วนเสี ย เข้ามามีส่ว นร่วมในการ
ดาเนิน งาน ตั้งแต่ร่ว มแสดงความคิดเห็ น ร่วมวางแผน/จัดทาแผนงาน ร่วมดาเนินการรวมถึงร่วมตรวจสอบการ
ดาเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตาบล
2) มาตรการ/แนวทาง
2.1 จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนา อบต. ตามพันธกิจโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3
2.2 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายใน อบต. ดาเนินโครงการภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.4 นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน
ประกอบด้วย
1) นโยบายหลัก ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภ าพ ทั้งเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมถึงเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดาเนินงานของ อบต.หนองบัวโคก
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมติดตามตรวจสอบ โดยสามารถเข้าถึงระบบการร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว
2) มาตรการ/แนวทาง
2.1 จัดให้มีหน่วยงานกลางรับเรื่องร้องเรียน
2.2 จัดให้มีคู่มือที่แสดงช่องทาง ขั้นตอนการร้องเรียน และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
2.3 กากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามกระบวนการเรื่องร้องเรียนอย่างเคร่งครัด และ
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบตามกาหนดเวลาที่เหมาะสม
2.4 กากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินการเรื่องร้อง เรียน พร้อมระบุ
ปัญหาอุปสรรค เสนอต่อผู้บริหารเพื่อหาแนวทางแก้ไข
2. ด้านความพร้อมรับผิด มีเจตจานงสุจริตในการบริหารงานและพร้อมที่จะรับผิดในการทางานและการ
บริ ห ารงานเมื่อ เกิด ความผิ ด พลาด เพื่ อสร้ างความเชื่ อ มั่ นแก่ สั ง คมว่ า การขับ เคลื่ อ นหน่ ว ยงาน ให้ เ ป็น ไปอย่ า ง
มีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
แนวปฏิบัติ
1. ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับพร้อมรับผิดชอบต่อผลงานของ อบต.หนองบัวโคก ที่ส่งผลกระทบ
และเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม
2. บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถโดยมุ่งผลสาเร็จของงานและพร้อม
รับฟังการวิพากษ์/ติชมจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนามาปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น
3. อบต.หนองบัวโคกพร้อมรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด และมีมาตรการดาเนินการต่อ
บุคลากรที่ขาดความรับผิดชอบ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
2.1 ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกขั้นตอนต้องมีความถูกต้องตามกฎหมาย
ระเบียบ อย่างครบถ้วน เคร่งครัด ประกอบด้วย
2.1.1 นโยบายหลัก ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับทั้งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ให้
ความสาคัญกับการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ด้วยความมุ่งมั่น อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับยึดหลักการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัดและต่อเนื่อง และกากับให้บุคลากรทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบ
จรรยาบรรณของข้าราชการ อบต.หนองบัวโคก
2.1.2 มาตรการ/แนวทาง
1. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่จัดให้ทาคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ และเผยแพร่ให้สาธารณชน
ทราบในช่องทางที่หลากหลาย
2. จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการ
เพื่อให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
3. สร้างขวัญและแรงจูงใจโดยการประกาศยกย่องให้แก่บุคลากรที่มีจรรยาบรรณดีเด่นประจาปี
4. ดาเนินการตามระเบียบวินัยบุคลากรของ อบต. อย่างเคร่งครัด
5. กาหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารระดับ
หน่วยงานภายใน อบต.
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2.2 นโยบายการแสดงเจตจานงของผู้บริหารในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และมีธรรมาภิบาล
ประกอบด้วย
2.2.1 นโยบายหลัก ส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะนาหน่วย งานให้
ดาเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต บริหารราชการโดยยึดหลักซื่อสัตย์ สุจริต และพร้อม
รับผิดชอบหากเกิดความไม่เป็นธรรมหรือการทุจริตขึ้นใน อบต.
2.2.2 มาตรการ/แนวทาง
1.จั ด ให้ มี ก ารแสดงเจตจ านงว่ า จะบริ ห ารงานด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่
ในหน่วยงานและต่อสาธารณชน
2. กาหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิน งานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในแต่ละด้าน คือ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน
3. ด้านความปลอดจากการทุจ ริตในการปฏิบัติงาน มีเจตจานงสุ จริตที่จะส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงาน
โดยยึ ด หลั ก คุ ณธรรม จริ ย ธรรม เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานปลอดจากการทุ จริ ต ในเชิ ง นโยบายและการทุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่
โดยไม่ใช้ตาแหน่งและหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนแต่อย่างใด
แนวปฏิบัติ
1. ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรทุกคนรักษาจรรยาบรรณข้าราชการและวินัยของตนเอง เสริมสร้างพัฒนา
ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชารักษาจรรยาบรรณข้าราชการและมีวินัย รวมทั้งป้องกันไม่ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย
2. อบต.หนองบัวโคก ดาเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทาผิดวินัยอย่างเคร่งครัด
3.1 นโยบายในการป้องกัน ไม่ใ ห้บุ ค ลากรมีการรั บหรื อเรี ยกรั บเงิ น สิ่งของ หรื อผลประโยชน์ใ ดๆ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย
3.1.1 นโยบายหลัก ให้ความสาคัญในการป้องกันไม่ให้บุคลากรรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักนิติธรรม โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เข้มงวด
กับการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งใช้มาตรการเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้บุคลากรเรียกรับเงิน สิ่งของหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1.2 มาตรการ/แนวทาง
1. กาหนดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และ
เผยแพร่ให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย เมื่อ บุคลากรกระทาความผิด เพื่อให้บุคลากร
ตระหนักในการไม่รับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.2 นโยบายหลักเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้บุคลากรใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ ประกอบด้วย
3.2.1 นโยบายหลัก ให้ความสาคัญและใช้มาตรการเด็ดขาดเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้บุคลากรใช้
ตาแหน่งหน้าที่ของตนอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อื่น โดยยึดหลักความซื่อสัตย์
สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
3.2.2 มาตรการ/แนวทาง
1. กาหนดให้มีการรณรงค์เผยแพร่หรือให้ความรู้เกี่ยวกับโทษวินัยในการใช้ตาแหน่งหน้าที่
ของตนอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อื่น
2. สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการใช้ตาแหน่ง
ในการเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อื่น
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3.3 นโยบายเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย ประกอบด้วย
3.3.1 นโยบายหลัก ตระหนักและให้ความสาคัญการทุจริตเชิงนโยบายซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริต
ที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยงานธุรกิจเอกชน/
พวกพ้อง หรือมีการแทรกแซงทางการเมืองร่วมด้วย เพื่อเอื้อประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน
หรือแลกเปลี่ยนกับการกาหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผู้บริหารหน่วยงาน
3.3.2 มาตรการ/แนวทาง
1. กาหนดให้ มีการรณรงค์เผยแพร่ หรือให้ ความรู้เกี่ยวกับ โทษวินัยเมื่อมีการทุจริ ต
เชิงนโยบาย
2. กาหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารระดับ
หน่วยงานภายใน อบต.
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร จะบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนด้านการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาคโปร่งใสและเป็นธรรม ไม่ทนต่อการทุจริต
ทั้งปวงและมีความละอายและเกรงกลัวที่จะกระทาทุจริตรวมทั้งการดาเนินการ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แนวปฏิบัติ
1. ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้นาในการแสดงเจตจานงซื่อสัตย์สุจริต และกาหนดให้มีการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม
2. แต่งตั้งคณะทางานต่อต้านการทุจริตเพื่อการบริห ารงานที่โปร่งใส ดาเนินการปรับปรุงพัฒนา
ระบบงาน กาหนดมาตรการ ออกระเบียบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการดาเนินงาน
4.1 นโยบายการปลูกฝังและการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย
4.1.1 นโยบายหลัก การให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดพฤติกรรมการทางานที่ดีให้กับบุคลากร
มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ ไม่ยอมรับ ไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงานทุกประเภท
เกิดความอายและกลัวที่จะกระทาการทุจริต ไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะดาเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต
4.1.2 มาตรการ/แนวทาง
1. กาหนดให้มีการรณรงค์หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการลงโทษวินัยเมื่อบุคลากรกระทาการ
ทุจริต
2. สร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานอย่างสุจริต ไม่เพิกเฉย และพร้อมที่จะ
ดาเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต
4.2 นโยบายเกี่ยวกับการดาเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประกอบด้วย
4.2.1 นโยบายหลั ก ให้ ค วามส าคั ญ เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การเพื่ อ ป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
ในหน่วยงาน โดยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทาที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ และให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
4.2.2 มาตรการ/แนวทาง
1. กาหนดให้มีการจัดทาคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
อบต.หนองบัวโคก
2. กาหนดให้มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
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4.3 นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย
4.3.1 นโยบายหลัก ให้ความสาคัญกับการป้องกันการทุจริต โดยจัดทาแผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงานและการนาแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ความสาคัญกับ
กระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในเกี่ยวกับการดาเนินงานที่มีความเสี่ยงหรือมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
4.3.2 มาตรการ/แนวทาง
1. กาหนดให้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบดาเนินการและ
ประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้งรายงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบ
2. จัดตั้งกลุ่มบุคลากรหรือจัดตั้งชมรมเพื่อการบริหารงานโปร่งใส ช่วยการป้องกันและ
ตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน จะปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรมุ่งเน้นผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงาน
และการดาเนินชีวิต มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่องการบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการทางาน
แนวปฏิบัติ
1. มีการกาหนดขั้นตอน คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการปฏิบัติงานตาม คู่มือหรือ
มาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมและ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. มีระบบการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และกากับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
3. ผู้บริหารทุกระดับมีคุณธรรมในการบริหารงาน ทั้งด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
และการมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม
4. ผู้บริหารทุกระดับเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.1 นโยบายเกี่ยวกับการกาหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ชัดเจนและเป็นไป
ตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย
5.1.1 นโยบายหลัก ให้ความสาคัญและเข้มงวดกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรฐาน/คู่มือ
การปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้องและความเสมอภาค ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
และเป็นธรรม
5.1.2 มาตรการ/แนวทาง
1. ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ
2. ให้มีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม
3. ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลัก
ความถูกต้อง
5.2 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย
5.2.1 นโยบายหลัก ให้ความสาคัญเกี่ยวกับระบบคุณธรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยหลัก
คุณธรรม ยึดหลักการคานึงถึงความรู้ความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และหลักความยุติธรรม
5.2.2 มาตรการ/แนวทาง
1. จัดทาแนวทางหรือวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
ความชัดเจน เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในรูปแบบต่างๆ
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2. สร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี
3. จัดให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยระบบคุณธรรม ไม่ใช้หลักอุปถัมภ์ และใช้หลัก
ความมั่นคงการรับ รองการเป็น อาชีพ มีทางก้าวหน้า มีค่าตอบแทน และสวัส ดิการที่เหมาะสม ที่เป็นเกียรติและ
ศักดิ์ศรี
5.3 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย
5.3.1 นโยบายหลัก ให้ความสาคัญกับการบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่าง
เป็นระบบ ตามหลักความโปร่งใส หลักนิติธรรม ตรวจสอบได้และพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จาเป็นต่อการดาเนินงานตาม
ภารกิจของ อบต. อย่างมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล โดยยึดหลักความคุ้มค่า
5.3.2 มาตรการ/แนวทาง บริหารงบประมาณโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณให้เป็นไปด้วยความจาเป็น คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
5.4 นโยบายในการมอบหมายที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ ประกอบด้วย
5.4.1 นโยบายหลัก ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการ
กระจายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และอานาจการตัดสินใจภายในขอบเขตที่กาหนด โดยไม่เลือกปฏิบัติ เป็นธรรม
แก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีการสื่อสารและเอาใจใส่ติดตามในการมอบ หมายงานที่ได้มอบหมาย
ไปตลอดจนรับผิดชอบในผลของงานที่ได้รับมอบหมาย
5.4.2 มาตรการ/แนวทาง
1. กระจายอานาจหน้าที่และมอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบ โดยคานึงถึงขอบเขตอานาจ
หน้าที่ตามกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
2. ติดตามตรวจสอบและรับผิดชอบผลของงานที่ได้รับมอบหมาย
5.5 นโยบายที่ให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
5.5.1 นโยบายหลั ก ให้ ค วามส าคั ญ กั บ สภาพแวดล้ อ มการท างานของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ส่ ง เสริ ม
สนับสนุนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงาน
5.5.2 มาตรการ/แนวทาง การจัดสภาพแวดล้อมการทางานตามความต้องการของบุคลากรของ
อบต. ที่เหมาะสม จาเป็น ที่เอื้ออานวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน
5.6 นโยบายการใช้ดุลยพินิจและอานาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5.6.1 นโยบายหลัก ให้ความสาคัญการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอานาจในการตัดสินใจอนุญาต อนุมัติ
หรือมีคาสั่งในเรื่องนั้นอย่างรอบคอบ มีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนการใช้ดุลยพินิจอย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสในการใช้ดุลยพินิจในการออกคาสั่ง อนุญาต อนุมัติ ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก
เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล
5.6.2 มาตรการ/แนวทาง
๑) การใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติให้กระทาการอย่างหนึ่ง
อย่างใดโดยอิสระ
๒) ขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจต้องประกอบเหตุผล ดังนี้
ขั้นตอนแรก ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ ซึ่งการวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้นต้องตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น จากพยานหลักฐานที่มีอยู่เพียงพอต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าได้เกิดขึ้นหรือไม่
ขั้นตอนที่สอง ข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอนแรกที่เกี่ยวข้องและ
เป็นสาระสาคัญ
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ขั้นตอนที่สาม ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน ซึ่งผู้ใช้ดุลพินิจจะต้องพิจารณาตัดสินใจว่า
กฎหมายได้กาหนดให้ใช้ดุลยพินิจได้เพียงประการเดียว หรือหลายประการ ซึ่งสามารถตัดสินใจใช้อานาจหรือไม่ก็ได้
หรือจะเลือกกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ตามที่กฎหมายกาหนด
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน จะส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการสื่อสารโดยนาเทคโนโลยีทันสมัย
มาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้โดยเปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้อง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก
แนวปฏิบัติ
ให้ ความส าคัญในการเปิ ดเผยและการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารองค์การบริห ารส่ ว นตาบลหนองบัว โคก
อย่างเปิดกว้าง ทั่วถึง บนพื้นฐานแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ควบคู่ไปกับการ
เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน
6.1 นโยบายหลั ก ให้ ค วามส าคั ญ ของรู ป แบบ วิ ธี ก าร การสื่ อ สารเพื่ อ ถ่ า ยทอดเกี่ ย วกั บ นโยบาย
ทั้ง 5 ด้าน ให้บุคลากรทุกคน ทุกประเภท ทุกระดับในองค์การบริหารส่วนตาบลรับทราบ เพื่อให้เกิดผลต่อความ
ตระหนักและให้ความสาคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส
6.2 มาตรการ/แนวทาง ถ่ายทอดนโยบาย/มาตรการการบริหารงานด้วยการซื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงาน
ให้ บุ ค ลากรทุ ก คนทุ ก ประเภททุ ก ระดั บ รั บ รู้ เข้ า ใจ และน าไปปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสและ
ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

(นายสุขสันต์ ชานาญกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก

