
 
 
 
 

เรื่อง ค	านิยมหลักและวัฒนธรรมองค�กรขององค�การบริหารส	วนตําบล

เพ่ือให	การดําเนินงาน
หลักเกณฑ�และการบริหารบ	านเมืองท่ีดี พ
บริหารภาครัฐแนวใหม! ดังนี้  

1. เกิดประโยชน�สูงสุดต!อประชาชน
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต!อภารกิจของรัฐ
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ	มค!าในเชิงภารกิจของรัฐ
4. ไม!มีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเ
5. มีการปรับปรุงภารกิจของส!วนราชการให	ทันต!อเหตุการณ�
6. ประชาชนได	รับการอํานวยความสะดวก และได	รับการตอบสนองความต	องการ
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติ

อย!างสมํ่าเสมอ ซ่ึงได	แก! การตรวจสอบและวั
 
ดังนั้น จึงประกาศค!านิยม

ด	วยป>จจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร!งใสในการดําเนินงาน
ท่ีสําคัญของยุทธศาสตร�ชาติว!าด	วยการป@องกันและปราบปรามการ
การยกระดับให	การประเมินคุณธรรมและความโปร!งใสในการ
การทุจริตในเชิงรุกท่ีหน!วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต	อง
ข	อบกพร!องต!างๆ ท่ีสะท	อนจากเครื่องมือ 
นํามาปรับปรุงพัฒนาหน!วยงานภาครัฐให	มีความ
เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให	
ความโปร!งใสในการดําเนินงานของหน!วย
เสนอ  

องค�การบริหารส!วนตําบล
มีคุณธรรม มีความโปร!งใส ปราศจากการทุจริต และพร	อมท่ีจะได	รับการติดตามตรวจสอบการปฏิ
ท้ังต!อเจ	าหน	าท่ีภายในหน!วยงานและสาธารณชนภายนอกหน!วยงาน ดังนี้

ข�อ 1. เจตจํานงในการบริหารงานและนําหน	วยงานด�วยความซ่ือสัตย�สุจริตท้ังต	อเจ�าหน�าท่ี
ภายในหน	วยงานและสาธารณชนภายนอกหน	วยงาน
ด	วยความซ่ือสัตย� สุจริต มีคุณธรรม
การปฏิบัติงานตามเจตจํานงท่ีได	 แสดงไว	

ข�อ 2. นโยบายในการพัฒนาองค�กรให�มีคุณธรรมและความโปร	งใสในการดําเนินงานของ
หน	วยงานภาครัฐ กําหนดนโยบายในการพัฒนาองค�กรให	
ภาครัฐ เพ่ือให	ผู	บริหารและพนักงานขององค�การบริหารส!วนตําบลเจริญสุข มุ!งม่ันพัฒนาหน!วยงานให	มีคุณธรรม
ความโปร!งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร!งใสในการดําเนินงานของหน!วยงานภาครัฐ 

ประกาศองค�การบริหารส	วนตําบลหนองหล	ม 
เรื่อง ค	านิยมหลักและวัฒนธรรมองค�กรขององค�การบริหารส	วนตําบล

................................................... 
เพ่ือให	การดําเนินงานขององค�การบริหารส!วนตําบลหนองหล!ม สอดคล	องกับกฤษฎีกาว!าด	วย

บ	านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ซ่ึงได	กําหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการตาม

เกิดประโยชน�สูงสุดต!อประชาชน  
เกิดผลสัมฤทธิ์ต!อภารกิจของรัฐ  
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ	มค!าในเชิงภารกิจของรัฐ  
ไม!มีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจําเปGน  
มีการปรับปรุงภารกิจของส!วนราชการให	ทันต!อเหตุการณ�  
ประชาชนได	รับการอํานวยความสะดวก และได	รับการตอบสนองความต	องการ
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและวัฒนธรรมองค�กรขององค�การบริหารส!วนตําบล

อย!างสมํ่าเสมอ ซ่ึงได	แก! การตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให	เกิดระบบการควบคุมตนเอง

จึงประกาศค!านิยมหลักและวัฒนธรรมองค�กรขององค�การบริหารส!วนตําบล
ป>จจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร!งใสในการดําเนินงานของหน!วยงานภาครัฐได	ถูกกําหนดเปGนกลยุทธ�

ท่ีสําคัญของยุทธศาสตร�ชาติว!าด	วยการป@องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.
ให	การประเมินคุณธรรมและความโปร!งใสในการดําเนินงานของหน!วยงานภาครัฐ เปGนมาตรการป@องกัน

การทุจริตในเชิงรุกท่ีหน!วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต	องดําเนินการ โดยมุ!งหวังให	หน!วยงานภา
ๆ ท่ีสะท	อนจากเครื่องมือ ท่ีใช	ในการประเมินคุณธรรมและความโปร!งใสของหน!วยงานภาครัฐ และ

นํามาปรับปรุงพัฒนาหน!วยงานภาครัฐให	มีความ โปร!งใส เปGนธรรม ปลอดจากการทุจริต ประกอบมติคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบให	 หน!วยงานภาครัฐทุกหน!วยงานเข	าร!วมรับการประเมินคุณธรรมและ

งใสในการดําเนินงานของหน!วย ภาครัฐ ในปJงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 25

องค�การบริหารส!วนตําบลหนองหล!ม จึงประกาศแสดงเจตจํานงท่ีจะบริหารด	วยความซ่ือสัตย�สุจริต
มีคุณธรรม มีความโปร!งใส ปราศจากการทุจริต และพร	อมท่ีจะได	รับการติดตามตรวจสอบการปฏิ
ท้ังต!อเจ	าหน	าท่ีภายในหน!วยงานและสาธารณชนภายนอกหน!วยงาน ดังนี้  

เจตจํานงในการบริหารงานและนําหน	วยงานด�วยความซ่ือสัตย�สุจริตท้ังต	อเจ�าหน�าท่ี
ภายในหน	วยงานและสาธารณชนภายนอกหน	วยงาน เพ่ือเปGนการแสดงความต้ังใจหรือคําม่ันท่ีจะนําหน!วยงาน
ด	วยความซ่ือสัตย� สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร!งใส ปราศจากการทุจริต และพร	อมท่ีจะได	รับการติดตามตรวจสอบ

แสดงไว	  
นโยบายในการพัฒนาองค�กรให�มีคุณธรรมและความโปร	งใสในการดําเนินงานของ

กําหนดนโยบายในการพัฒนาองค�กรให	มีคุณธรรมและความโปร!งในการดําเนินงานของหน!วยงาน
ภาครัฐ เพ่ือให	ผู	บริหารและพนักงานขององค�การบริหารส!วนตําบลเจริญสุข มุ!งม่ันพัฒนาหน!วยงานให	มีคุณธรรม
ความโปร!งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร!งใสในการดําเนินงานของหน!วยงานภาครัฐ 

เรื่อง ค	านิยมหลักและวัฒนธรรมองค�กรขององค�การบริหารส	วนตําบลหนองหล	ม 

สอดคล	องกับกฤษฎีกาว!าด	วย
ขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการตามหลักการ

ประชาชนได	รับการอํานวยความสะดวก และได	รับการตอบสนองความต	องการ  
รบริหารส!วนตําบลหนองหล!ม 

ดผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให	เกิดระบบการควบคุมตนเอง  

องค�การบริหารส!วนตําบลหนองหล!ม ข้ึน  
ของหน!วยงานภาครัฐได	ถูกกําหนดเปGนกลยุทธ�    

.ศ.2560 – 2564) ซ่ึงถือเปGน 
ดําเนินงานของหน!วยงานภาครัฐ เปGนมาตรการป@องกัน 

โดยมุ!งหวังให	หน!วยงานภาครัฐได	รับทราบถึง
ประเมินคุณธรรมและความโปร!งใสของหน!วยงานภาครัฐ และ

โปร!งใส เปGนธรรม ปลอดจากการทุจริต ประกอบมติคณะรัฐมนตรี  
หน!วยงานภาครัฐทุกหน!วยงานเข	าร!วมรับการประเมินคุณธรรมและ       

25๖0 ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. 

ประกาศแสดงเจตจํานงท่ีจะบริหารด	วยความซ่ือสัตย�สุจริต  
มีคุณธรรม มีความโปร!งใส ปราศจากการทุจริต และพร	อมท่ีจะได	รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจํานง

เจตจํานงในการบริหารงานและนําหน	วยงานด�วยความซ่ือสัตย�สุจริตท้ังต	อเจ�าหน�าท่ี 
เพ่ือเปGนการแสดงความต้ังใจหรือคําม่ันท่ีจะนําหน!วยงาน    

มีความโปร!งใส ปราศจากการทุจริต และพร	อมท่ีจะได	รับการติดตามตรวจสอบ 

นโยบายในการพัฒนาองค�กรให�มีคุณธรรมและความโปร	งใสในการดําเนินงานของ 
มีคุณธรรมและความโปร!งในการดําเนินงานของหน!วยงาน 

ภาครัฐ เพ่ือให	ผู	บริหารและพนักงานขององค�การบริหารส!วนตําบลเจริญสุข มุ!งม่ันพัฒนาหน!วยงานให	มีคุณธรรม และ
ความโปร!งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร!งใสในการดําเนินงานของหน!วยงานภาครัฐ 6 ด	าน ดังนี้  
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2.1 ด�านความโปร	งใส เปGนการเปPดเผยข	อมูล รวมถึงการดําเนินการตามภารกิจหน	าท่ี  
ด	วยความสุจริต โปร!งใส และเท่ียงธรรม ซ่ึงมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

(1) มุ!งเน	นการปฏิบัติงานด	วยความโปร!งใส ตรวจสอบได	 โดยยึดหลักความซ่ือสัตย� สุจริต 
ถูกต	อง เปGนไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อย!างเคร!งครัด  

(2) ให	ความสําคัญในการเปPดเผยข	อมูลของหน!วยงานด	วยความโปร!งใสโดยยึดหลัก  
ความสุจริต เท่ียงธรรม ถูกต	อง ตรวจสอบได	ตอบบทบัญญัติของกฎหมาย  

(3) ให	ความสําคัญกับการเปPดโอกาสให	ผู	มีส!วนเสียเข	ามามีส!วนร!วมในการปฏิบัติงาน  
โดยยึดหลักความถูกต	อง สุจริต โปร!งใสและเท่ียงธรรม  

(4) มุ!งเน	นการบริหารจัดการเรื่องร	องเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานด	วยความโปร!งใส  
เท่ียงธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลกัความถูกต	องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ  

2.2 ด�านความพร�อมรับผิด ผู	บริหารและพนักงานมีความมุ!งม่ันต้ังใจปฏิบัติงาน 
อย!างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต!อผลการปฏิบัติงาน พร	อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน	าท่ี  
ซ่ึงมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

(1) มุ!งเน	นในการขับเคลื่อนหน!วยงานให	เปGนไปอย!างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมโดยยึด  
หลักสุจริต โปร!งใส เท่ียงธรรม และพร	อมรับผิด  

(2) มุ!งม่ันในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานตามหน	าท่ีอย!างเต็มใจ กระตือรือร	น มีความพร	อม 
ท่ีจะปฏิบัติหน	าท่ีตามท่ีกําหนดไว	ในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกต	องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อย!างเคร!งครัด  

2.3 ด�านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส!งเสริมให	ผู	บริหารและพนักงาน
ปฏิบัติ ตนตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

(1) ยึดม่ันในการบริหารจัดการองค�กรเก่ียวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย  
(2) ยึดม่ันในการปฏิบัติงานเก่ียวกับความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  

ไม!รับสินบนและการใช	ตําแหน!งหน	าท่ีในการเอ้ือประโยชน�ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ  
2.4 ด�านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค�กร ส!งเสริมให	ผู	บริหารและพนักงานปฏิบัติตน 

ตาม แนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
(1) สร	างวัฒนธรรมองค�กรเพ่ือให	ผู	บริหารและพนักงานไม!ทนต!อการทุจริต และเกรงกลัว 

ต!อการทุจริต จนก!อให	เกิดวัฒนธรรมในการต!อต	านการทุจริตได	ตามหลักนิติธรรม ภาระรับผิดชอบโดยยึดหลัก 
ความถูกต	อง สุจริต โปร!งใสและเท่ียงธรรม  

(2) ให	ความสําคัญกับการปฏิบัติตามแผนป@องกันและปราบปรามการทุจริตในองค�กร  
(3) มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือป@องกันผลประโยชน�ทับซ	อนในหน!วยงาน โดยให	 

ผู	บริหารและพนักงานถือปฏิบัติอย!างเคร!งครัด  
2.5 ด�านคุณธรรมการทํางานในหน	วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานท่ีได	มาตรฐาน ยึดหลัก

ความถูกต	อง เปGนธรรม เท!าเทียม ไม!เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายใน 
หน!วยงานเปGนไปตามหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

(๑) มุ!งเน	นการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คู!มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต	อง  
ตามกฎหมาย ระเบียบ มติ ด	วยความสุจริต โปร!งใสและเท่ียงธรรม  

(๒) มุ!งเน	นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม  
(3) มุ!งเน	นการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกต	องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ 

โปร!งใสตรวจสอบได	คุ	มค!าและเกิดประโยชน�สูงสุด  
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(4) ให	ความสําคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน	าท่ี และความ 
รับผิดชอบด	วยความเปGนธรรม เท!าเทียม ไม!เลือกปฏิบัติ  

(5) ให	ความสําคัญกับสภาพแวดล	อมท่ีเอ้ืออํานวยและส!งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
ของพนักงาน  

2.๖ ด�านการส่ือสารภายในหน	วยงาน เพ่ือถ!ายทอดนโยบายท้ัง 5 ด	านดังกล!าวข	างต	น  
ให	ผู	บริหารและพนักงานทราบและถือปฏิบัติซ่ึงมีแนวทางปฏิบัติดังนี้  

(1) สื่อสารประชาสัมพันธ�ในการถ!ายทอดนโยบายท้ัง 5 ด	าน ให	ผู	บริหารและพนักงาน  
เกิดความตระหนักและให	ความสําคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปร!งใสในกาดําเนินงานของ 
หน!วยงานภาครัฐ โดยวิธีการ/ช!องทางการสื่อสาร เช!น หนังสือสั่งการ การปPดประกาศ ประกาศเว็บไซต� เปGนต	น  

(2) ให	ความสําคัญกับการเปPดโอกาสให	มีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟ>งความคิดเห็น 
ข	อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 5 ด	านดังกล!าวข	างต	น เช!น หนังสือแสดงความคิดเห็น การแสดงความ
คิดเห็นในท่ีประชุมผู	บริหาร/พนักงาน เปGนต	น  

 
จึงประกาศเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน  
 

ประกาศ ณ วันท่ี 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 
 
 

(นายสุริยา  ตาสุวรรณ�) 
นายกองค�การบริหารส!วนตําบลหนองหล!ม 

 
 


