
 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลหวยยาง  

เรื่อง   การกําหนดวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 

************************** 
 

 องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง   อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา  มีกรอบแนวคิด
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยมุงสงเสริมสรางคุณภาพบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
ใหเคารพศักด์ิศรีคุณคาความเปนมนุษยสงเสริมคนดี มีจิตบริการ และดําเนินชีวิตพอเพียงโดยมีคุณธรรม จริยธรรม
เปนพื้นฐานภายใตองคกรธรรมาภิบาลเพื่อเปนการตอบสนองนโยบาย จึงขอประกาศนโยบายดานคุณธรรม 
จริยธรรม ดังนี ้
 

๑. สงเสริมใหเจาหนาท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีดีงามและ ใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต 
๒. สรางทัศนคติท่ีดีงามในการสืบทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามขององคกร 
๓. สงเสริมการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาน าทางชีวิตมีความขยันประหยัดและซื่อสัตย 
๔. การบริหารองคกรโปรงใส ตรวจสอบได บุคลากรไดรับความเปนธรรมและเสมอภาค 
๕. สรางความสามัคคี พัฒนาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเครือขายทุกภาคสวน 
 

1เพื่อเปนศูนยกลางในการศึกษาวิจัย และเสนอแนะเกี่ยวกับ1นโยบาย1ทางดาน1จริยธรรม1ในระบบ 
1ราชการ  และมีบทบาทสําคัญในการปฏิบัติหนาท่ีตาม1นโยบาย1ของรัฐ และใหบริการแกประชาชน 

 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  24  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 

 
 
 

 (นายสมปอง   จันปญญา) 
  นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลหวยยาง  
เรื่อง   การกําหนดนโยบายดานคุณธรรมจริยธรรม 

 
************************** 

 

 องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง   อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา  มีกรอบแนวคิด
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยมุงสงเสริมสรางคุณภาพบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
ใหเคารพศักด์ิศรีคุณคาความเปนมนุษยสงเสริมคนดี มีจิตบริการ และดําเนินชีวิตพอเพียงโดยมีคุณธรรม จริยธรรม
เปนพื้นฐานภายใตองคกรธรรมาภิบาลเพื่อเปนการตอบสนองนโยบาย จึงขอประกาศนโยบายดานคุณธรรม 
จริยธรรม ดังนี ้
 

๑. สงเสริมใหเจาหนาท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีดีงามและ ใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต 
๒. สรางทัศนคติท่ีดีงามในการสืบทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามขององคกร 
๓. สงเสริมการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาน าทางชีวิตมีความขยันประหยัดและซื่อสัตย 
๔. การบริหารองคกรโปรงใส ตรวจสอบได บุคลากรไดรับความเปนธรรมและเสมอภาค 
๕. สรางความสามัคคี พัฒนาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเครือขายทุกภาคสวน 
 

1เพื่อเปนศูนยกลางในการศึกษาวิจัย และเสนอแนะเกี่ยวกับ1นโยบาย1ทางดาน1จริยธรรม1ในระบบ 
1ราชการ  และมีบทบาทสําคัญในการปฏิบัติหนาท่ีตาม1นโยบาย1ของรัฐ และใหบริการแกประชาชน 

 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  24  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 

 
 
 

 (นายสมปอง   จันปญญา) 
  นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  
เรื่อง   เจตนารมณการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

 

*************************** 
 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง   อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา  มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการปองกนัและตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน โดยมุงสงเสริมสรางคุณภาพบุคลากรองคการบริหารสวน
ตําบลหวยยาง  ใหบุคลากรทุกระดับขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ตองปฏิบัติตามแนวทางท่ีไดกําหนดไว 
ดังนี ้
 

• ปฏิบัติตามนโยบายการปองกันและตอตานการทุจริต การใหหรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมท้ังกฎ 
ระเบียบ และขอบังคับขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับการทุจริต 
คอรรัปช่ัน ในทุกรูปแบบ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

• ไมกระทําการใดๆ ท่ีเปนการแสดงถึงเจตนาวาเปนการทุจริต คอรรัปช่ัน การใหหรือรับสินบน แกผูท่ีมีสวน
ไดเสียท่ีเกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง   ในเรื่องท่ีตนมีหนาท่ีรับผิดชอบ ท้ังทางตรงหรือ
โดยออม เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนแกองคกร ตนเอง หรือผูท่ีเกี่ยวของ 

• ไมละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําท่ีเขาขายการทุจริตและคอรรัปช่ันท่ีเกี่ยวของกับองคการ
บริหารสวนตําบลหวยยาง   และ โดยถือเปนหนาท่ีท่ีตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบได
ทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ 

• ในการดําเนินการใดๆ ท่ีอาจมีความเส่ียงตอการเกิดทุจริตและคอรรัปช่ัน บุคลากรทุกระดับ จะตองปฏิบัติ
โดยเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี้ ดวยความระมัดระวงั  

o การให หรือรับของขวัญ ของกํานัล การเล้ียงรับรอง และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของ ใหเปนไปตาม
แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีกําหนดไวในคูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบาย
การปองกนัและตอตานการทุจริต การใหหรือรับสินบน 

o การใหเงินบริจาคเพื่อการกุศล จะตองกระทําในนามองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  แกองคกร
ใดๆ ท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนตอสังคม โดยตองเปนองคกรท่ีเช่ือถือได มีใบรับรอง และตอง
ดําเนินการดวยความโปรงใส ผานข้ันตอนตามระเบียบขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง   
ท่ีกําหนดไว และถูกตองตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจวาเงิน
บริจาคไมไดถูกนําไปใชเพื่อเปนขออางในการติดสินบน 

o การใหเงินสนับสนุน ไมวาจะเปนเงิน วัตถุหรือทรัพยสิน แกกิจกรรมหรือโครงการใด ตองมีการ
ระบุช่ือองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  โดยการใหการสนับสนุนนั้นตองมีวัตถุประสงค เพื่อ
สงเสริมธุรกิจ ภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบล และตองดําเนินการดวยความโปรงใส 
ผานข้ันตอนตามระเบียบ ท่ีกําหนดไว และถูกตองตามกฎหมาย 
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o ความสัมพันธทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจางกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดตองานกับ
ภาครัฐหรือเจาหนาท่ีภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของในการดําเนินงาน 
ไมวาในประเทศหรือตางประเทศ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ซื่อสัตย และตองดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

o เทศบาล มีนโยบายเปนกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตาม
กฎหมาย แตพึงตระหนักท่ีจะไมดําเนินการ หรือดําเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการนําทรัพยากรใดๆ 
ของเทศบาล ไปใชเพื่อดําเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะทําใหเทศบาล สูญเสียความเปน
กลางหรือไดรับความเสียหายจากการเขาไปมีสวนเกี่ยวของและการใหความชวยเหลือทางการเมือง 
 

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
 

• องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  จะสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับเห็นความสําคัญ
และมีจิตสํานึกในการ ตอตานทุจริต คอรรัปช่ัน รวมท้ังจัดใหมีการควบคุมภายในเพื่อปองกันการ
ทุจริต คอรรัปช่ัน การใหหรอืรับสินบน ในทุกรูปแบบ  

• แนวปฏิบัติในการตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ันนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล 
ต้ังแตการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเล่ือนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการใหผลตอบแทนแกพนักงาน โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับ มีหนาท่ี
ส่ือสารทําความเขาใจกับพนักงานผูใตบังคับบัญชา เพื่อนําไปใชปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับแนว
ปฏิบัติ นี้ 

• องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  จะใหความเปนธรรมและคุมครองพนกังาน หรือบุคคลอื่นใดท่ี
แจงเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอรรัปช่ัน ท่ีเกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบลหวย
ยาง  รวมถึงพนักงานท่ีปฏิเสธ ตอการกระทํา โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูท่ีใหความ
รวมมือในการรายงานการทุจริตคอรรัปช่ัน ตามท่ีกําหนดไวในนโยบายการรับขอรองเรียน 
(Whistleblower Policy) 

• ผูท่ีกระทําการทุจริต คอรรัปช่ัน ถือเปนการกระทําผิดตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานวาดวยการ
บริหารงานบุคคล สําหรับพนักงาน ซึ่งจะตองไดรบัการพิจารณาโทษทางวินัยท่ีกําหนดไว รวมถึง
อาจไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมายดวย 

• องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดําเนินงานอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย และสภาพการดําเนินธุรกิจ 
 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  24  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 

 
  (นายสมปอง   จันปญญา) 

  นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 



 
 


