
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
เรื่อง  การแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานบุคคลที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ----------------------------------------------- 

  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕60 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง          
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การประเมินประเด็นคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ
นโยบายของรัฐบาลข้อที่ 10 เรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึก
ในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ                       
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและ
ตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จึงได้ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานบุคคล
ที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงานพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนอย่าง
ทั่วถึงเพ่ือให้บรรลุเจตจ านงดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  มีนโยบาย ดังนี้  
            1. ด้านความโปร่งใส พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานบุคคล                
ตามภารกิจของหน่วยงาน  ตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
  2. ด้านความพร้อมรับผิด พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานบุคคล                
ด้วยความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนโดยค านึงถึงความส าเร็จของงงาน 
  3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารงานบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการ
ทุจริตต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์หรือรับสินบนต่อตนเองและพวกพ้อง 
  4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร สร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงานและด ารงรักษา
วัฒนธรรมสุจริตให้คงอยู่กับหน่วยงาน มีการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมถึงการด าเนินการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  5. ด้านคุณธรรมในการท างานในหน่วยงาน มีมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงานโดยมี
การก าหนดมาตรฐานที่ชัดเจนในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การมอบหมายงาน       
และการบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน พัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานในสังกัดได้รับทราบ
นโยบายทั้ง 5 ด้านและยึดถือปฏิบัติ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ  วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 

 
(นายสุขสันต์  ช านาญกุล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
เรื่อง  นโยบาย มาตรการ การด าเนินงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามเจตจ านงสุจริต 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
 ----------------------------------------------- 

 

  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕60 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง            
ทีด่ี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การประเมินประเด็นคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและ
นโยบายของรัฐบาลข้อที่ 10 เรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึก
ในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ               
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและ
ตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ นั้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จึงได้ประกาศนโยบาย มาตรการ การด าเนินงาน
เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ตามประกาศเจตจ านงสุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ดังนี้  

1. ความโปร่งใส (Transparency) : 
(๑) การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการ

จัดซื้อจัดจ้างภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดและเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เพ่ือให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้ ส่งเสริม ให้เกิดความโปร่งใสใน     
ทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด 

(๒) ให้มีการเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
บทบาทอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางต่างๆและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน
อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล  

(๓) การสร้างการมีส่วนในการด าเนินงานของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกหน่วยงานต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่หรือการด าเนินงานของหน่วยงาน 

(๔) การจัดการข้อร้องเรียน ให้มีการก าหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอน
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรายงานผลการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบ  
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2. ความพร้อมรับผิด (Accountability) : 
(๑) เจ้ าหน้าที่ ของหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้ าที่ ด้ วยความเต็ มใจ กระตือรือร้น            

เต็มความสามารถโดยมุ่งผลส าเร็จของงาน ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(๒) มากกว่าการท าธุระส่วนตัวในการปฏิบัติงานและพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ

หากปฏิบัติงานผิดพลาดหรือเกิดความเสียหาย 
(๓) ผู้บริหารหน่วยงานต้องพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบจากผลการปฏิบัติงานของ

ตนเองจากผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานหากงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคม
โดยรวม 

(๔) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและต่อสาธารณชน 

3. ความปลอดจากการทุจริตการปฏิบัติงาน (Corruption-Free)  
(๑) การปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว

โคก จะไม่มีการกระท าการทุจริตเชิงนโยบาย จะไม่ด าเนินการในลักษณะเอประโยชน์ให้กลุ่มบุคคลใด 
(๒) ห้ามเจ้าหน้าที่รับสินบนหรือเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อ่ืนใดเพ่ือเป็นเงื่อนไขใน

การบริการหรือสร้างเงื่อนไขในการปฏิบัติงานในหน้าที่แก่ผู้รับบริการหรือประชาชน 
(๓) ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง ตลอดจนไม่เลือกปฏิบัติหรือ

ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้รับบริการหรือประชาชน 
  4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) 
          (๑)  ให้ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานแต่ละส่ วนราชการเป็ นแบบอย่างที่ดี แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน  

         (๒)  ให้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรในสังกัด เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของเจ้าหน้าที่ในสังกัด 

          (๓) สร้างจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ละอายต่อการทุจริตและหากเจ้าหน้าที่ผู้ใดกระท าการ
ทุจริตบุคลากรในองค์กรจะไม่ยอมรับผู้ที่ทุจริต 

          (๔) การปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ ซึ่งถือเป็นการป้องกันการทุจริตตั้งแต่รากฐานของพฤติกรรมการทุจริต 
  5. คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) หมายถึง ระบบการบริหารงาน           
ของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดี ยึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์
ส่วนรวม มีระบบการบริหารงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องของการบริหารงานบุคคล ( Personnel 
Management) ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การพัฒนาและการรักษา ทรัพยากรมนุษย์       
การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) ยึดหลักความคุ้มค่า หมายถึง หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณ และความเป็นธรรมใน
การมอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) ยึดหลักการค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  (๑) ให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน ปิดประกาศเผยแพร่คู่มือบริการประชาชน ตาม พ.ร.บ.
อ านวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้ประชนรับทราบขั้นตอนการ
ด าเนินงานและก าชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือโดย
เคร่งครัด 
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  (๒) ให้ด าเนินการกระบวนการคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ พิจารณาความดี 
ความชอบ หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่างในหน่วยงาน ด้วยความโปร่งใส เป็นเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
  (๓) การใช้จ่ายงบประมาณให้ด าเนินการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ และให้
ค านึงถึงความจ าเป็นไปและประโยชน์สูงสุด 
  (๔) ให้หัวหน้าหน่วยงานมีการมอบหมายงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมไม่เลือก
ปฏิบัติ รวมทั้งมีการอธิบายรายละเอียดของงาน ก าหนดเป้าหมาย ติดตาม ให้ค าแนะน า และร่วมแก้ไขปัญหา
ในงานที่ได้รับมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ  

(๕) การให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 

 
(นายสุขสันต์  ช านาญกุล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ากล่าวแสดงเจตจ านงของผู้บริหาร 
------------------------------- 

ข้าพเจ้า นายสุขสันต์  ช านาญกุล ต าแหน่ง นายก อบต.หนองบัวโคก 
ขอแสดงเจตจ านง ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่อสาธารณชนและประชาชน

ทั่วไปว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารงานของหน่วยงาน ภายใต้อ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ด้านการบริหารองค์กร  ด้านการบริหารงาน
บุคคล  ด้านการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข ด้านการบริการตลอดจนอ านวยความสะดวก                 
ในหน่วยงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยความส านึกและตระหนัก ในความรับผิดชอบ
ที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  โดยเต็มก าลังความสามารถ จะใช้อ านาจหน้าที่โดยยึดหลัก
คุณธรรม  โปร่งใส  มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริต        
ทุกรูปแบบ 
 

  
(นายสุขสันต์  ช านาญกุล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 


