ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองขอน
เรื่อง ประกาศเจตจํานงในการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตโปรงใส
**********************
ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานเขารวมการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 โดยมีเจตนารมณที่มุงหวังให
หนวยงานภาครัฐนําขอมูลผลการประเมินไปพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของ
องค การบริ ห ารส ว นตํ าบลหนองขอน ที่ มีห น า ที่ ส งเสริ มสนั บ สนุ น พั ฒ นา และมี ศั กยภาพในการให บ ริ การ
สาธารณะแก ป ระชาชนในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ให มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ ดี ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540 และยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.25602564) และ นโยบายของรัฐบาลขอที่ 10
องคการบริหารสวนตําบลหนองขอน โดย คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ/พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง จึงขอประกาศแสดงเจตจํานงที่จะบริหารดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม มีความ
โปรงใส ปราศจากการทุจริตและตรวจสอบได เปนมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติใหบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองขอนทุกคน พึงยึดเปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับ กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึง ดังนี้
ขอ 1. เจตจํานงในการบริหารงานและนําหนวยงานดวยความซื่อสัตยสุจริตทั้งตอเจาหนาที่
ภายในหนวยงานและสาธารณชนภายนอกหนวยงาน
เพื่อเปนการแสดงความตั้งใจหรือคํามั่นที่จะนําหนวยงานดวยความซื่อสัตยสุจริตมีคุณธรรม มี
ความโปรงใส ปราศจากการทุจริต และพรอมที่จะไดรับการติดตามตรวจสอบของการปฏิบัติงานตามเจตจํานงที่ได
แสดงไว
ข อ 2. นโยบายการพั ฒ นาองค ก รให มี คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของ
หนวยงาน
กําหนดนโยบายในการพัฒนาองคกรใหมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ เพื่อใหผูบริหารและพนักงานสวนตําบล ขององคการบริหารสวนตําบลหนองขอน มุงมั่นพัฒนาหนวยงาน
ใหมีคุณธรรมและความโปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ไว 5 ดาน ดังนี้
2.1 ดานความโปรงใส
ทุกกอง/หนวยงานตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใสและตรวจสอบไดโดยมีระบบ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Govenance) ดวยความเปนธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
(1) ผูอํานวยการกอง / สํานัก และขาราชการ/พนักงานสวนตําบล พรอมดวยพนักงานจาง ตอง
ประกาศเจตจํานงในการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใสและตรวจสอบไดโดยยึดหลักความซื่อสัตยสุจริต
ถูกตองเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อยางเครงครัด

-2(2) ทุ กงานต องให ค วามสํ า คั ญในการเป ด เผยข อ มู ล ต า งๆ ของหน ว ยงานอย างชั ด เจนถู ก ต อ ง
ครบถวน รวมถึงการใหบริการประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขาถึงขอมูลตางๆของหนวยงานไดอยางรวดเร็ว
(3) ใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการดําเนินงานในขั้นตอน
ตางๆ และการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางจะตองดําเนินการและสงเสริมใหเกิดความโปรงใส ในทุกขั้นตอน
ตามที่กฎหมายกําหนด
(4) มุงเนนการบริหารจัดการเมื่อมีการรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ไมโปรงใส
หรือทุจริตตอหนาที่จะตองมีการสอบขอเท็จจริงใหแลวเสร็จโดยเร็ว โดยยึดหลักความถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ
มติ พรอมแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบ
2.2 ดานความพรอมรับผิด
ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานมี ค วามมุ ง มั่ น ตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ง านอย า งเต็ ม ความสามารถและมี
ประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
(1) การบริหารงานและการปฏิบัติงาน ทุกขั้นตอนของเจาหนาที่ตองมีความถูกตองตามกฎหมาย
ระเบียบขอบังคับตางๆ อยางครบถวนเครงครัด กลาหาญที่จะรับผิดชอบในผลงานการปฏิบัติงานของตน
(2) ตองปฏิบัติงานตามหนาที่อยางเต็มใจและมีประสิทธิภาพและสรางความเชื่อมั่นแกสังคมวาจะ
ขับเคลื่อนหนวยงานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
2.3 ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติตามแนวทางดังนี้
(1) ปองกันไมใหเจาหนาที่ใชตําแหนงหนาที่ในการเอื้อประโยชน โดยตองมีนโยบาย เพื่อปองกัน
ไมใหมีการเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชนอื่นใดจากผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานของตน
หรือเพื่อเอื้อประโยชนแกตนเอง พวกพองของตน หรือผูอื่นใด
(2) ยึดมั่นในการบริหารจัดการองคกรเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย
2.4.ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร
(1) สรางความเขาใจใหเจาหนาที่ในทุกกอง/สํานักมีความเขาใจกับการกระทําที่เปนผลประโยชนทับ
ซอนหรือสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตน และผลประโยชนสวนรวมได
(2) สรางวัฒนธรรมเพื่อใหเกิดวัฒนธรรมที่ไมทนตอการทุจริต จนกอใหเกิดวัฒนธรรมในการรวม
ตอตานทุจริตได ใหรางวัลกับผูตรวจสอบพบหรือแจงเบาะแสการทุจริต
(3) จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามทุจริต การตรวจสอบถวงดุลภายในหนวยงานที่มี
ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ
(4) มีระบบติดตาม ตรวจสอบ และลงโทษผูกระทําการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ
2.5.ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน
(1) กําหนดใหจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ชัดเจนและเปนไปตามระเบียบ
ขั้นตอนและมีระบบปองกันและตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่
(2) คุณธรรมในการบริหารงานบุคคล จะตองมีการสอนงานและแลกเปลี่ยนความรูและมอบหมาย
งานที่มีความเปนธรรม เทาเทียม มีการเสนอแนวความคิดที่แตกตางและไมเลือกปฏิบัติ
(3) ใหมีความสําคัญแกสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยและสงเสริมในการปฏิบัติงาน โดยผูบริหารให
ความสําคัญกับสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยและสงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร
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6.ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน
ทุกกอง/สํานัก ตองจัดทําขอมูล เพื่อถายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ดานดังกลาวขางตนให
ผูบริหารและพนักงานทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) สื่อสารประชาสัมพันธในการถายทอดนโยบายทั้ง 5 ดาน ใหผูบริหารและพนักงานเกิดความ
ตระหนักและใหความสําคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
โดยวิธีการชองทางสื่อสาร เชน หนังสือสั่งการ การปดประกาศ ประกาศทางเว็บไซต เปนตน
(2) ใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหมีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 5 ดานดังกลาวขางตน เชน หนังสือแสดงความคิดเห็น การแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุมผูบริหาร/ประชุมประจําเดือนของพนักงาน เปนตน
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

(นายทองแดง มณีพงษ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองขอน

