
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
เรื่อง  เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 

  ---------------------------------------------------------------- 
 

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว ) พ .ศ . 2557   
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ .ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  3         
(พ.ศ.2560– 2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่ นดินที่มีธรรมาภิบาล  
และการป้องกันปราบปรามกา รทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม  
และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือ ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ               
และตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบล กุดจอก  จึงขอแสดงเจตจ านงที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต       
มีคุณธรรม มี ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ ค่านิยมส าหรับบุคลากร         
ขององค์กรให้ยึดถือปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน  ๆ และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบ   
การปฏิบัติงานตามเจตจ านงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  และสาธารณชนภ ายนอกหน่วยงาน เพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรม  และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล กุดจอก อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน   

จึงประกาศเพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕61 

    
   (นายสมศักดิ์  เสาทองหลาง) 

      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
 
 
  
 

 
 
 
 



 
ค ากล่าวแสดงเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม  

และความโปร่งใสในการบริหารราชการของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
                                     --------------------------------------------- 
     

ข้าพเจ้า  นายสมศักดิ์  เสาทองหลาง  ต าแหน่งนายกองค์ก ารบริหารส่วนต าบลกุดจอก ขอแสดง
เจตจ านงต่อสาธารณชน  ประชาชนทั่วไป ผู้น าท้องที่ สมาชิกสภาท้องถิ่น กลุ่มองค์กร พนักงานส่วนต าบล  
และพนักงานจ้างข ององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ทุกท่านว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ ในการบริหาร
ราชการภายใต้ภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบล กุดจอก ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความ
โปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติงานทั้งจากเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงาน และสาธารณชนภายนอกห น่วยงาน โดยพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ 
ขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง อดทน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่วนตน  มีจิตส านึกท่ีดี    
พร้อม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และปฏิบัติงานโดยยึดถือ ความถูกต้ องตามระเบียบกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด และจะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการ และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

                                                     
(นายสมศักดิ์  เสาทองหลาง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
 วันที่  5  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



นโยบาย มาตรการ การแสดงเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม  
และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 

ลงวันที่  5  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖1 
-------------------------------- 

 

 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  และยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบ 
ปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  และยุทธศาสตร์ที่ 4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก จึงได้ก ำหนดนโยบำย มำตรกำร  การแสดงเจตจ านงการบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการข ององค์การบริหารส่วนต าบล      
กุดจอก ดังนี ้

 1. ด้านความโปร่งใส 
  1.1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
  1.2 ในการด าเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องด าเนินการ และส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส 
ในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด 
  1.3 ให้เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างชัดเจนถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงการให้
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกรวดเร็ว 
  1.4 เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่
จะตอ้งมีการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมแจ้งผลด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

 2. ด้านความพร้อมรับผิด 
  2.1 ในการปฏิบัติงาน /การบริหารงาน ทุกข้ันตอนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตน 
  2.2 ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าจะ
ขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
  3.1 ไม่มีการเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่ นใดจากผู้มีส่วนได้เสีย หากมีการร้องเรียน
หรือชี้มูลว่ากระท าความผิดจะต้องด าเนินการทางวินัยทันที 
  3.2 ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องของตนเองหรือผู้อื่น 

 4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
  4.1 ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจกับการ กระท าท่ีเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
  4.2 สร้างวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จนก่อเกิดวัฒนธรรมในการร่วม
ต่อต้านการทุจริตได้ ให้รางวัลกับผู้ตรวจพบหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต 
 
 
 

/4.3 จัดท า... 
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  4.3 จัดท าแผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน
หน่วยงาน 
  4.4 มีระบบติดตาม ตรวจสอบ และลงโทษผู้กระท าการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

 5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
  5.1 ให้จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ชัดเจ นและเป็นไปตามระเบียบ
ขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
  5.2 ในการบริหารงานบุคคล จะต้องมีการสอนงาน แลกเปลี่ยนความรู้และมอบหมายงานที่มี
ความเป็นธรรม เท่าเทียม มีการเสนอแนวความคิดที่แตกต่างและไม่เลือกปฏิบัติ 
  5.3 ให้ความส าคัญแก่สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมในการปฏิบัติงาน 

 6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
  หน่วยงานต้องจัดท าข้อมูล วิธีการ การสื่อสาร เพ่ือถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้าน           
ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพ่ือให้เกิดความตระหนักและให้ความส า คัญถึงการปฏิบัติหน้าที่ มีคุณ ธรรมและ
ความโปร่งใส 
 
 
  
 

(นายสมศักดิ์  เสาทองหลาง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
 วันที่  5  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


