
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
เรื่อง  การแสดงเจตจำนงสุจริตดานคุณธรรมและความโปรงใส 

......................................... 
  องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ขอประกาศเจตจำนงสุจริตดานคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง เพื่อเปนมาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติ และคานิยม
สำหรับขาราชการและบุคลากรของหนวยงานใหยึดถือ และปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นๆ 
โดยมุงมั่นที่จะนำหนวยงานใหดำเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต        
มีคุณธรรมปราศจากการทุจริต เพื่อใหบรรลุเจตนารมณดังกลาว ซึ่งประกอบดวยนโยบายและแนวทางใหสวน
ราชาการในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี ้

๑.  นโยบาย 
  ๑.๑  ดานความโปรงใส หมายถึง  การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหนวยงานที่มี

ความโปรงใส การมีระบบการบริหารกิจการบานเมืองที ่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)       
ดวยความเปนธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ ดังนี ้

         ๑)  การใหและการเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงานอยางชัดเจน ถูกตอง และ
ครบถวน รวมถึงการใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ของหนวยงานไดโดยสะดวก
และรวดเร็ว 

     ๒)  การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ตองดำเนินการและสงเสริมใหเกิด
ความโปรงใสในทุกขัน้ตอนตามกฎหมายที่กำหนด 

     ๓)  การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการดำเนินงานขั้นตอน
ตางๆ ของหนวยงานตั้งแตการแสดงความคิดเห็น รวมวางแผนและจัดทำแผนงาน รวมดำเนินการ และรวม
ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของหนวยงาน 

     ๔)  การดำเนินการ การจัดการกับเรื ่องรองเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่อันไมโปรงใสหรือทุจริตตอหนาที่ 

๑.๒  ดานความพรอมรับผิด  หมายถึง  การปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจาหนาที่       
มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตน โดยคำนึงถึงความสำเร็จของงาน ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม โดย
คำนึงถึงความถูกตองตามกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับและเชื่อถือจาก
ผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดเสียที่แสดงถึงความพยายามในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ ดังนี ้

    ๑)  ผูบริหารและเจาหนาที่ของหนวยงานตองมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึง
การปฏิบัติงานตามหนาที่อยางเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ 

    ๒)  เจาหนาที่ตองปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ
ตางๆ อยางครบถวนและเครงครัด กลาหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง 

    ๓)  การกำหนดทิศทางและนโยบายของผูบริหารหนวยงานที่จะตองมีเจตจำนงใน
การบริหารงานอยางซื่อสัตยสุจริต และพรอมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสรางความเชื่อมั่นแกสังคมวา
การขับเคลื่อนหนวยงานจะเปนไปอยางมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 

 
/๑.๓  ความปลอดภัย... 
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๑.๓  ความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  หมายถึง พฤติกรรมของ
เจาหนาที่ที่มีการดำเนินการโดยเปนธรรมและโปรงใส เปนไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหวางการสงมอบ
บริการขั ้นตอนการใหบริการ ไมเลือกปฏิบัติเมื่อไดรับการเสนอเงื ่อนไขพิเศษหรือจูงใจ เพื ่อใหไดมาซึ่ง
ผลประโยชนสวนตน กลุมหรือพวกพอง หากเจาหนาที่ของหนวยงานมีพฤติการณเหลานี้มาก และเจาหนาท่ี
ของหนวยงานปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการใหบริการดวยความเปนธรรมแลว ก็จะ
สงผลใหหนวยงานมีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 ๑)  สอดสองและปองกันไมใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานมีพฤติกรรม
ที่เขาขายทุจริตตอหนาที่ เชน การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชนใดๆ จากผูมีสวนไดสวนเสียแลกกับการ
ปฏิบัติงานของตนเอง หรือารปฏิบัติหนาที่ / การใชตำแหนงหนาที่ของตนเองอยางไมเปนธรรม เพ่ือเอ้ือ
ประโยชนแกตนเอง พวกพองของตนเองและ/หรือผูอื่นผูใด 

 ๒)  สอดสองและปองกันการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหาร โดยผูบริหารตองปฏิบัติ
หนาที่ที ่ไมเปนพฤติกรรมที่เขาขายการทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเปนการทุจริตที่เกิดความสัมพันธ
เกื้อหนุนกันระหวางผูบริหารของหนวยงานกับผูมีสวนไดเสียที่เปนหนวยธุรกิจเอกชน เพื่อเอื้อประโยชนใน
สัญญาโครงการหรือสัมปทานของหนวยงาน และเปลี ่ยนกับการกำหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของ
ผูบริหารหนวยงาน 

๑.๔  วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร หมายถึง  หนวยงานภาครัฐมีการปฏิบัติราชการ
ตามภารกิจของหนวยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการ
ตอตานการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี ้

 ๑)  การปลูกฝงและสรางวัฒนธรรมทางความคิดใหเจาหนาที่ในหนวยงานมีความ
เขาใจเกี่ยวกับการกระทำที่เปนผลประโยชนทับซอน หรือสามารถแยกแยะประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวมได 

 ๒)  การปลูกฝงและสรางใหเกิดวัฒนธรรมที ่ไมทนตอการทุจริต จนกอใหเกิด
วัฒนธรรมในการรวมตอตานทุจริตได โดยการปลูกฝง สั่งสอน หรือถายทอดพฤติกรรมและทัศนคติในการ
ปฏิบัติของเจาหนาที่ จนกลายเปนแนวทางปฏิบัติประจำหรือวัฒนธรรมของหนวยงาน 

 ๓)  การจัดแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถวงดุล
ภายในหนวยงานที่เขาแข็งและมีประสิทธิภาพ 

๑.๕  คุณธรรมการทำงานในหนวยงาน หมายถึง ระบบการบริหารงานของหนวยงานที่
มีการบริหารจัดการที่ดี ยึดระบบคุณธรรมความโปรงใสในการปฏิบัติงาน มุงเนนผลประโยชนสวนรวม ดัชนีนี้
เปนการบริหารงานภายในหนวยงาน ในเรื่องของการบริหารงานบุคคล ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ไดแก การสรรหาการพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษย การบริหารงบประมาณ ยึดหลักความคุ มคา 
หมายถึง หนวยงานมีการใชจายงบประมาณ และความเปนธรรมในการมอบหมายงาน ยึดหลักการคำนึงถึง
ความรู ความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี ้

 ๑)  การกำหนดคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานภารกิจหลักที่ชัดเจนและเปนไป
ตามระเบียบ ข้ันตอนและมีระบบปองกันและตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ โดยกำหนดให
มีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

 ๒)  การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลในหนวยงาน ตั้งแตการบรหิารทรัพยากร
บุคคล แตงตั้ง โยกยาย พิจารณาความดีความชอบ ตองเปนไปดวยความยุติธรรม มีคณุธรรม ในการบริหารงาน
บุคคลภายในหนวยงาน  

 ๓)  การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ โดยการบริหารงบประมาณการใช
จายเงินงบประมาณจะตองเปนไปอยางโปรงใส และคุมคามากที่สุด 

/๔)  การมอบหมาย... 
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 ๔)  การมอบหมายงานที่มีความเปนธรรม เทาเทียม และไมเลือกปฏิบัติ โดย

พฤติกรรมของหัวหนางานตองแสดงถึงการมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชา 
และตองคำนึงถึงขอบเขตอำนาจหนาที ่ตามกฎหมายของผู ร ับมอบหมายงาน มีความเปนธรรมแกผู รับ
มอบหมายงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน 

 ๕)  การใหความสำคัญกับสภาพแวดลอมที่เอื้ออำนวยและสงเสริมการปฏิบัติงาน
โดยผูบริหารหนวยงานตองใหความสำคัญกับสภาพแวดลอมที่เอื้ออำนวยและสงเสริมการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองคกร 

๑.๖  ดานการสื ่อสารในหนวยงาน  หมายถึง  หนวยงานตองมีรูปแบบ วิธีการ การ
สื่อสารเพื่อถายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง ๕ ดาน ใหเจาหนาที่ในหนวยงานรับทราบ เพื่อใหเกิดความตระหนัก
และใหความสำคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมความโปรงใส 
  ๒.  แนวทาง 
       ๒.๑  บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการ
ของประชาชนดวยการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาคโปรงใสและเปนธรรม 

๒.๒  ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด มีความรู ความเขาใจ ยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม นำหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต 

๒.๓  ดำเนินการจัดซื้อ จัดจาง สงเสริมการดำเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกขั้นตอน 
และเปดโอกาสใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปดเผย
ขอมูลขาวสารในการดำเนินการกิจกรรมทุกรูปแบบ 

๒.๔  ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรอง
ทุกข ผานเว็บไซตขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง (www.kongyang.go.th) และทางโทรศัพทหมายเลข 
๐๙๙-๐๐๓๙๙๗๑   

๒.๕  กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผูที่ทุจริตอยาง
จริงจัง 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๙    เดอืน ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
       
 
 

         (นายณรงค  เตี้ยงสูงเนิน) 
          นายกองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

 


