ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก
เรื่อง การแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารงานบุคคลที่มคี ุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
----------------------------------------------ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕60 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ )
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การประเมินประเด็นคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ
นโยบายของรัฐบาลข้อที่ 10 เรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึก
ในการรั ก ษาศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น ข้ า ราชการและความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ควบคู่ กั บ การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและ
ตอบสนองความต้องการ พร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก จึงได้ประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานบุคคล
ที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงานพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นอย่าง
ทั่วถึงเพื่อให้บรรลุเจตจานงดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก มีนโยบาย ดังนี้
1. ด้ า นความโปร่ ง ใส พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ร าชการด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล
ตามภารกิจของหน่วยงาน ตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
2. ด้านความพร้อมรับผิด พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานบุคคล
ด้วยความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนโดยคานึงถึงความสาเร็จของงงาน
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่ งเสริมให้ มีการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารงานบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการ
ทุจริตต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนต่อตนเองและพวกพ้อง
4. ด้านวัฒ นธรรมคุณธรรมในองค์กร สร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่ว ยงานและดารงรักษา
วัฒนธรรมสุจริตให้คงอยู่กับหน่วยงาน มีการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมถึงการดาเนินการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
5. ด้านคุณธรรมในการทางานในหน่วยงาน มีมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงานโดยมี
การกาหนดมาตรฐานที่ชัดเจนในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การมอบหมายงาน
และการบริหารสภาพแวดล้อมในการทางาน
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน พัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานในสังกัดได้รับทราบ
นโยบายทั้ง 5 ด้านและยึดถือปฏิบัติ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

(นายสุขสันต์ ชานาญกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก
เรื่อง นโยบาย มาตรการ การดาเนินงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามเจตจานงสุจริต
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
----------------------------------------------ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕60 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีด่ ี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การประเมินประเด็นคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและ
นโยบายของรัฐบาลข้อที่ 10 เรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึก
ในการรั ก ษาศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น ข้ า ราชการและความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ควบคู่ กั บ การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและ
ตอบสนองความต้องการ พร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น
องค์การบริห ารส่วนตาบลหนองบัวโคก จึงได้ประกาศนโยบาย มาตรการ การดาเนินงาน
เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่ งใส ตามประกาศเจตจานงสุจริตองค์การบริหารส่ว นตาบลหนองบัวโคก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ดังนี้
1. ความโปร่งใส (Transparency) :
(๑) การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดและเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้ สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูล จัดซื้อจัดจ้างของหน่ว ยงานได้ ส่งเสริม ให้เกิดความโปร่งใสใน
ทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกาหนด
(๒) ให้ มีก ารเปิด เผยและเข้ าถึ งข้ อมู ล ของหน่ วยงาน ให้มี การประชาสัม พัน ธ์ เผยแพร่
บทบาทอานาจหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางต่างๆและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานของหน่วยงาน
อย่ างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้ว น สมบู ร ณ์และปรับปรุงข้อมูล เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งให้ เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล
(๓) การสร้างการมีส่วนในการดาเนินงานของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกหน่วยงานต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่หรือการดาเนินงานของหน่วยงาน
(๔) การจัดการข้อร้องเรียน ให้มีการกาหนดช่องทางการรับเรื่องร้อ งเรียน และขั้นตอน
กระบวนการจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ก าหนดเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น รวมทั้ ง รายงานผลการ
ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบ

-22. ความพร้อมรับผิด (Accountability) :
(๑) เจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความเต็ มใจ กระตื อ รื อ ร้ น
เต็มความสามารถโดยมุ่งผลสาเร็จของงาน ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๒) มากกว่าการทาธุระส่วนตัวในการปฏิบัติงานและพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ
หากปฏิบัติงานผิดพลาดหรือเกิดความเสียหาย
(๓) ผู้บริหารหน่วยงานต้องพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบจากผลการปฏิบัติงานของ
ตนเองจากผลการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานหากงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคม
โดยรวม
(๔) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจานงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและต่อสาธารณชน
3. ความปลอดจากการทุจริตการปฏิบัติงาน (Corruption-Free)
(๑) การปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
โคก จะไม่มีการกระทาการทุจริตเชิงนโยบาย จะไม่ดาเนินการในลักษณะเอประโยชน์ให้กลุ่มบุคคลใด
(๒) ห้ามเจ้าหน้าที่รับสินบนหรือเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเป็นเงื่อนไขใน
การบริการหรือสร้างเงื่อนไขในการปฏิบัติงานในหน้าที่แก่ผู้รับบริการหรือประชาชน
(๓) ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง ตลอดจนไม่เลือกปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้รับบริการหรือประชาชน
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)
(๑) ให้ ผู้ บ ริ ห าร หั ว หน้ า หน่ ว ยงานแต่ ล ะส่ ว นราชการเป็ นแบบอย่ า งที่ ดี แ ก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน
(๒) ให้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรในสังกัด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของเจ้าหน้าที่ในสังกัด
(๓) สร้างจิตสานึกให้เจ้าหน้าที่ละอายต่อการทุจริตและหากเจ้าหน้าที่ผู้ใดกระทาการ
ทุจริตบุคลากรในองค์กรจะไม่ยอมรับผู้ที่ทุจริต
(๔) การปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ ซึ่งถือเป็นการป้องกันการทุจริตตั้งแต่รากฐานของพฤติกรรมการทุจริต
5. คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity) หมายถึง ระบบการบริหารงาน
ของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดี ยึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์
ส่ ว นรวม มี ร ะบบการบริ ห ารงานภายในหน่ ว ยงาน ในเรื่ อ งของการบริ ห ารงานบุ ค คล ( Personnel
Management) ยึ ดหลั กการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การพัฒ นาและการรักษา ทรัพยากรมนุษย์
การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) ยึดหลักความคุ้มค่า หมายถึง หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณ และความเป็นธรรมใน
การมอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) ยึดหลักการคานึงถึงความรู้ ความสามารถ และ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้
(๑) ให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน ปิดประกาศเผยแพร่คู่มือบริการประชาชน ตาม พ.ร.บ.
อานวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้ประชนรับทราบขั้นตอนการ
ดาเนิ น งานและกาชับ เจ้ าหน้ าที่ป ฏิ บั ติงานหรือให้ บริการดาเนินการให้ เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในคู่มือโดย
เคร่งครัด

-3(๒) ให้ดาเนินการกระบวนการคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ พิจารณาความดี
ความชอบ หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่างในหน่วยงาน ด้วยความโปร่งใส เป็นเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
(๓) การใช้จ่ายงบประมาณให้ ดาเนินการให้ เป็นไปด้ วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ และให้
คานึงถึงความจาเป็นไปและประโยชน์สูงสุด
(๔) ให้ หั วหน้ าหน่ ว ยงานมีการมอบหมายงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมไม่เลื อก
ปฏิบัติ รวมทั้งมีการอธิบายรายละเอียดของงาน กาหนดเป้าหมาย ติดตาม ให้คาแนะนา และร่วมแก้ไขปัญหา
ในงานที่ได้รับมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ
(๕) การให้ ค วามส าคั ญ กั บ สภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ อ านวยและส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ง านของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

(นายสุขสันต์ ชานาญกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก

คากล่าวแสดงเจตจานงของผู้บริหาร
------------------------------ข้าพเจ้า นายสุขสันต์ ชานาญกุล ตาแหน่ง นายก อบต.หนองบัวโคก
ขอแสดงเจตจานง ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่อสาธารณชนและประชาชน
ทั่วไปว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารงานของหน่วยงาน ภายใต้อานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก ด้านการบริหารองค์กร ด้านการบริหารงาน
บุคคล ด้านการบาบัดทุกข์บารุงสุข ด้านการบริการตลอดจนอานวยความสะดวก
ในหน่วยงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยความสานึกและตระหนัก ในความรับผิดชอบ
ที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยเต็มกาลังความสามารถ จะใช้อานาจหน้าที่โดยยึดหลัก
คุณธรรม โปร่งใส มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ

(นายสุขสันต์ ชานาญกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก

