ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
เรื่อง เจตจานงการปฏิบัตติ ามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
………………………………………………………………

ตามเจตนารมณ์ของรัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่ว คราว) พ.ศ.2557
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ.2561-2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน จึงได้กาหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อ
เป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและค่านิยมสาหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติ
ควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนาหน่วยงานให้ดาเนินงานตามภารกิจด้วยความ
โปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์
ดังกล่าว จึงกาหนดแนวทางให้ทุกสานัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหินถือปฏิบัติและ
ดาเนินการ ดังนี้
1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
2.ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
3. ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดาเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน
และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน โดย เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดาเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์
ผ่าน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลบ่อหิน
5. กรณีพบการทุจริตจะดาเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่าง
จริงจัง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
(นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
****************************************************

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน
ตาบลบ่อหิน มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด โดยการให้บริการด้านความโปร่งใส
เพื่อความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้รับบริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลบ่อหิน
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหินจะดาเนินการ
ดังนี้
1. บริหารงานและปฏิบัติงาน ด้านหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม
2. ปลูกฝังค่านิยมทัศนคติให้ บุคลากรในองค์กรและบุคลากร ได้มีความรู้ความสามารถ
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และนิยมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้การปฏิบัติงานและการ
ดารงชีวิต
3. ส่งเสริมให้องค์กรเอกชนและภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม บทบาทการรับรู้
ข้อมูล ข่าวสารในการดาเนินกิจการทุกรูปแบบ
4. มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุม
และใช้มาตรการการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอรัปชั่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

(นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
เรื่อง ประกาศเจตจานงนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม
****************************************************

องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ให้เคารพ
ศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ส่งเสริมคนดี มีจิตบริการ และดาเนินชีวิตพอเพียงโดยมีคุณธรรม จริยธรรม
เป็นพื้นฐานภายใต้องค์กรธรรมาภิบาลเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย จึงขอประกาศนโยบายด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ดังนี้
1. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามและ ใช้หลักธรรมในการดาเนินชีวิต
2. สร้างทัศนคติที่ดีงามในการสืบทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของ
องค์กร
3. ส่งเสริมการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมานาทางชีวิต มีความขยัน ประหยัด
และซื่อสัตย์
4. การบริหารองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลากรได้รับความเป็นธรรมและเสมอภาค
5. สร้างความสามัคคี พัฒนาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเครือข่ายทุกภาคส่วน
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายทางด้านจริยธรรมใน
ระบบราชการ และมีบทบาทสาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐ และให้บริการแก่ประชาชน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕61

(นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
************************************************

องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ให้
บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กาหนดไว้ ดังนี้
- ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน
จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ่อหิน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม
- ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือ
รับสินบน แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ใน
เรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์
แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่
เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหินและ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
- ในการดาเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตและคอร์รัปชั่น บุคลากร
ทุกระดับ จะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง
- การให้หรือรับของขวัญ ของกานัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้
เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่กาหนดไว้ในคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับ
สินบน
- การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องกระทาในนามองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อ
หินแก่องค์กรใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กรที่
เชื่อถือได้ มีใบรับรอง และต้องดาเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตาม
ระเบียบขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหินที่กาหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย
ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกนาไปใช้
เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
- การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการ
ใด ต้องมีการระบุชื่อองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน โดยการให้การสนับสนุนนั้น
ต้องมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบล
และต้องดาเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของเทศบาล ที่
กาหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย
/ความสัมพันธ์...

-2- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การ
ติดต่องานกับภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องในการดาเนินขององค์การบริหารส่วนตาบลไม่ว่าในประเทศหรือ
ต่างประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดาเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหินมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุก
คนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ดาเนินการ
หรือดาเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการนาทรัพยากรใดๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ่อหิน ไปใช้เพื่อดาเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะทาให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลบ่อหินสูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้า
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
- องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็น
ความสาคัญและมีจิตสานึกในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีการ
ควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ
- แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการ
บริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง
การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน
โดยกาหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารทาความเข้าใจกับพนักงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนาไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ
และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้
- องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือ
บุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่น ที่เกี่ยวข้องกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธต่อการกระทา โดยใช้
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต
คอร์รัปชั่น ตามที่กาหนดไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)
- ผู้ที่กระทาการทุจริต คอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระทาผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทางานว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สาหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณา
โทษทางวินัยที่กาหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานั้นผิด
กฎหมายด้วย
- องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดาเนินงาน
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการ
ดาเนินธุรกิจ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕61
(นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
เรื่อง เจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริต
…………………….…………………..……………

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ในนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประการหนึ่ง
คือ การเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ
อย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกิน
ควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับ
บริการจากภาครัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องนี้และเห็นว่าจะต้องมีการแปลง
นโยบายข้างต้นของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และเพื่อดาเนินการดังกล่าว องค์การบริหารส่วน
ตาบลบ่อหิน จึงประกาศเจตจานงการบริหารงานความสุจริต เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ่อหินยึดถือปฏิบัติ โดยมีองค์ประกอบดังนี้
ข้อ 1 : นโยบาย องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ขอกาหนดนโยบายในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน โดยมีประกาศแสดง “แสดงเจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริต”
เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ทุกระดับ ทุกคน ได้สานึกตระหนักและยึดถือปฏิบัติ
ข้อ 2 : มาตรการและแนวทางการดาเนินการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ใน
อันที่จะสร้างและแสดงถึงความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ความมีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ความมีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน และการมีการสื่อสารภายใน
หน่วยงาน ได้กาหนดมาตรการและแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล
2.2 ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางอานวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรร
มาภิบาล
2.3 ทางานเป็นทีม
2.4 ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 ประการ
(1) หลักนิติธรรม - ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ คาสั่งของทางราชการที่ชอบด้วยกฎหมาย
(2) หลักคุณธรรม - ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
/(3) หลักความรับผิดชอบ...

-2(3) หลักความรับผิดชอบ - ตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบปฏิบัติงานอย่างเต็มกาลัง
ความสามารถ ในตาแหน่งหน้าที่ของแต่ละคน
(4) หลักความคุ้มค่า - ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมี
ความคุ้มค่า คานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนเป็นสาคัญ
(5) หลักความโปร่งใส - ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการทางานอย่างโปร่งใส เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตรงไปตรงมา ต้องไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องไม่มีการทุจริต
คอร์รัปชั่นเกิดขึ้น และสามารถตรวจสอบผลการดาเนินงานได้
(6) หลักการมีส่วนร่วม - ในการทางานให้รับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
รวมทั้งประชาขน
2.5 ยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสาหรับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการ ของสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้
(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(2) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(4) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
(8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ 3 : กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างทุกคน
ข้อ 4 : วิธีดาเนินการ เพื่อขับเคลื่อนเจตจานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตให้บรรลุ
ตามนโยบาย มาตรการและแนวทางที่กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลจะได้ดาเนินการและขอกาหนด
ดังนี้
4.1 นาประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
แจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบ
4.2 ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ่อหิน เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเจตจานงของหน่วยงาน ในช่องทางต่างๆ ได้แก่ ติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์หน้าที่ทาการ อบต., ลงเว็บไซต์ของ อบต.บ่อหิน (http://www.bohin.org)
ข้อ 5 : การบังคับใช้ ให้ประกาศ “เจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริต” ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕61
(นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
ที่ ตง 76201/

โทร/โทรสาร 075-291012

วันที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561

เรื่อง การประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใสของ
ผู้บริหาร
............................................................................................................................................................
เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน / รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน / ผู้อานวยการ
กองช่าง / หัวหน้าสานักปลัด / ผู้อานวยการกองคลัง / ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม / พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล
บ่อหินทุกท่าน
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ได้ประกาศแสดงเจตจานงในการบริหารงาน
ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประกาศเจตจานงนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม เจตจานงการ
บริหารงานด้วยความสุจริต ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต และเจตนารมณ์การ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงขอแจ้ง
ประชาสัมพันธ์การประกาศเจตจานงการบริหารงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ของนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหินดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อ
หินทุกคนได้รับทราบ และเมื่อรับทราบแล้วให้ลงนามในหนังสือรับทราบ ส่งคืนไปยังสานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ่อหินด้วย สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการ
(นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน

หนังสือรับทราบการประกาศเจตจานงการบริหารงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ข้าพเจ้าได้รับทราบการแสดงเจตจานงการบริหารงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหินนี้แล้ว
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1. นายวัฒนชัย ชูเกิด

ปลัด อบต.

2. นางยุวดี ชูเกิด

รองปลัด อบต.

3. นายปัณณวิชญ์ ณรงค์

หัวหน้าสานักปลัด อบต.

4. นายทศพล พู่ตระกูล

ผู้อานวยการกองช่าง

5. นางสาวดุษฎี ทะระเกิด

นักทรัพยากรบุคคล

6. นางนารีนา คงห้อย

นักพัฒนาชุมชน

7. นางสาวภลินี สุวรรณคช

นักวิชาการศึกษา

8. นางสาวทัศนีย์ ชิดงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

9. นางสาวสุภาวดี จินดาแก้ว

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

10. นางสาวจิตลัดดา ภักดีโชติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

11. นายปรีชา หะสัง

นายช่างโยธา

12. นางกนกวรรณ มูสิกะนิลพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ
13. นางสาวอานวย เกลี้ยงช่วย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

14. นางสาวทิพย์สุดา รักทรัพย์

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

15. นางสาวอรอุมา ทองศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สานักปลัด)

16. นางสาวพลอยพัชร สุขจีน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

17. นางสาวอ้อมใจ เหล็กเกิดผล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองคลัง)

18. นางสาวไอลดา ชัยสุข

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

19. นางสาวเกษร ศุภรทวี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

20. นางสาวอัมนวย เส้งสุย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง)

21. นายณัฐพล ดาทั่ว

ผู้ช่วยช่างสารวจ

22. นายนรินทร์ แสงแก้ว

ผู้ช่วยช่างโยธา

23. นายพราชันชัย สาเร็จ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา

24. นายบุญลือ ชัยสุข

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

ลายมือชื่อ
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ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

25. นายเดชา ชัยพล

พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา

26. นายวรากร ชัยพล

คนงานทั่วไป

27. นายทวีศักดิ์ ษัฎเสน

พนักงานจดมาตรน้า

28. นายสุภาพ เมืองแก้ว

คนงานทั่วไป

29. นายทวีศักดิ์ คงชู

พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา

30. นายบุตร สมัยสง

นักการภารโรง

31. นางสาวนิรมล เอียดทอง

ครู ค.ศ.1

32. นางสาวสิริภา นาแว

ครูผู้ดูแลเด็ก

33. นางณพรรสรน์ อรรถชัยยะ

ครูผู้ดูแลเด็ก

34. นางสาววรยา ปูเงิน

ครูผู้ดูแลเด็ก

35. นางชนิษฐา ชื่นชม

ครูผู้ดูแลเด็ก

36. นางสาวจิตรลดา มีพอเห็น

ผู้ดูแลเด็ก

37. นางหนึ่งฤทัย ก๊กใหญ่

ผู้ดูแลเด็ก

38. นางสุคนธ์ ปราบเขต

ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

39. นายกิติศักดิ์ ทองขาดี

พนักงานผลิตน้าประปา

ลายมือชื่อ
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หนังสือรับทราบการประกาศเจตจานงการบริหารงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ข้าพเจ้าได้รับทราบการแสดงเจตจานงการบริหารงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหินนี้แล้ว
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1. นายบุญชู อยู่คง

รองนายก อบต.บ่อหิน

2. นายวิชาญ ตรงบาตัง

รองนายก อบต.บ่อหิน

3. นายสมพรชนะ สมทรง

เลขานุการนายก อบต.บ่อหิน

4. นางวัลลี เงินสี

ประธานสภา อบต.บ่อหิน

5. นายอิสมาแอน บุญญา

รองประธานสภา อบต.บ่อหิน

6. นายสมคิด กุลวานิช

ส.อบต.บ่อหิน หมู่ที่ 1

7. นางเอื้องคา ครชาตรี

ส.อบต.บ่อหิน หมู่ที่ 1

8. นายสุกิจ ทองหอม

ส.อบต.บ่อหิน หมู่ที่ 2

9. นายอุดม ดาทั่ว

ส.อบต.บ่อหิน หมู่ที่ 2

10. นายอานาจ ปูเงิน

ส.อบต.บ่อหิน หมู่ที่ 3

11. นายภาคภูมิ สมันหลี

ส.อบต.บ่อหิน หมู่ที่ 3

12. นายสมยศ อ๋องยิ้ว

ส.อบต.บ่อหิน หมู่ที่ 4

13. นายสุธรรม คนเที่ยง

ส.อบต.บ่อหิน หมู่ที่ 6

14. นายเกียรติวุฒิ ราภา

ส.อบต.บ่อหิน หมู่ที่ 6

15. นายสิทธิชัย ป่าสูง

ส.อบต.บ่อหิน หมู่ที่ 7

16. นายเติมศักดิ์ หมื่นจง

ส.อบต.บ่อหิน หมู่ที่ 7

17. นายเส็น สันหยี

ส.อบต.บ่อหิน หมู่ที่ 8

18. นายเกษม บุญญา

ส.อบต.บ่อหิน หมู่ที่ 9

19. นายเกม รัตนตรัง

ส.อบต.บ่อหิน หมู่ที่ 9

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

