
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ 

เรื่อง เจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต 
............................................. 

 

  ตามยุ ท ธศ าสตร์ ช า ติ ว่ า  ด้ ว ย กา รป้ อ ง กั น และปร าบปร ามการทุ จ ริ ต  ร ะยะที่  3                   
(พ.ศ.2560-2564)  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ก าหนดให้
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประกอบกับ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมรับการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่ส านักคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ นั้น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ จึงขอประกาศเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร ที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต            
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน จึงขอให้ค ามั่นที่จะน าพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณทุกคน ให้ปฏิบัติ
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน และขอก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ ถือปฏิบัติและด าเนินการ      
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ข้อ ๑ นโยบาย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณขอก าหนดนโยบายในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ โดยมีประกาศ “เจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต” เพ่ือให้บุคคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ ทุกระดับ ทุกคน ได้ส านึกตระหนัก และยึดถือปฏิบัติ 
  ข้อ ๒ มาตรการและแนวทางการด าเนินการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันใน
อันที่จะสร้างและแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละด้าน ดังนี้  
 ด้านที่ ๑ ด้านความโปร่งใส เป็นการปิดเผยข้อมูล รวมถึงการด าเนินการตามภารกิจ
หน้าที่ ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเท่ียงธรรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
  (๑) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้  โดยยึดหลักความ
ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 
  (๒) ให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้วยความโปร่งใส โดยยึด
หลักความสุจริต เที่ยงธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
  (๓) ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 
  (๔) มุ่งเน้นการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
เที่ยงธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย 
 
 



-๒- 
 
 ด้านที่ ๒ ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ 
มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน 
พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
  (๑) มุ่งเน้นการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม 
โดยยึดหลักสุจริต โปร่งใส และเท่ียงธรรม พร้อมรับผิดชอบ 
  (๒)  มุ่ งมั่น ในการบริหารงาน/การปฏิบัติ งานตามหน้าที่อย่ างเต็มใจ 
กระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
 ด้านที่ ๓ ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมให้ผู้บริหารและ
พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ ปฏิบัติตนตามแนวทาง ดังนี้ 
  (๑) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณจะต้องไม่
เรียก รับ เงินหรือประโยชน์อื่นใด เพ่ือแลกกับการให้บริการหรืออ านวยความสะดวก 
  (๒) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณจะต้องไม่ใช้
อ านาจหน้าที่เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง และต้องไม่มีส่วนได้เสียในสัญญา โครงการ หรือสัมปทาน
ใดๆของหน่วยงาน 
 ด้านที่ ๔ ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ ปฏิบัติตนตามแนวทาง ดังนี้  
  (๑) สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนคูณไม่ทนต่อการทุจริต อับอายและเกรงกลัวต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตได้ตามหลักนิติธรรม ภาระรับผิดชอบโดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 
  (๒) ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
องค์กร 
  (๓) มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
โดยให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 ด้านที่ ๕ ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ยึด
หลักความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมทั้งการบริหารภายใน
หน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  (๑) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความ
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเท่ียงธรรม 
  (๒) มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม 
  (๓) มุ่งเน้นการบริงานงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
  (๔) ให้ความส าคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติหน้าที่ และความ
รับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ 
  (๕) ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 
 
 



-๓- 
 
 ด้านที่ ๖ ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เพ่ือถ่ายทอดนโยบายทั้ง ๕ ด้าน ดังกล่าว
ข้างต้น ให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี้ 
  (๑) ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอด นโยบายทั้ง ๕ ด้าน ให้ผู้บริหารและพนักงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณเกิดความตระหนักและให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ เช่น หนังสือสั่งการ การปิดประกาศ ประกาศทางเว็บไซต์ 
เป็นต้น 
  (๒) ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น เช่น หนังสือแสดงความคิดเห็น การ
แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้บริหาร/พนักงาน แบบแสดงความพึงพอใจ เป็นต้น 
  ข้อ ๓ กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ทุกคน 
  ข้อ ๔ วิธีการด าเนินการ เพ่ือขับเคลื่อนเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้
บรรลุตามนโยบาย มาตรการและแนวทางที่ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณจะได้ด าเนินการและขอ
ก าหนดดังนี ้
 ๔.๑ น าประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนคูณ แจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบ 
 ๔.๒ ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจ านงการบริงานด้วยความสุจริต เพ่ือให้สาธารณชนได้รับ
ทราบถึงเจตจ านงของหน่วยงาน ในช่องทางต่างๆ ได้แก่ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนคูณ ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน (www.noonkoon.go.th)   
  ข้อ ๕ การบังคับใช้ 
 ให้ประกาศ “เจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต” ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป 
 
   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ ณ วันที่  ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑    

        
      (นายช่วยสิน นามวงศ์) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ 
 
 


