ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก
เรื่อง การแสดงเจตจานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ
.........................................................
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจ ริ ต โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อให้ สั งคมมีพฤติกรรมร่ว มต้านการทุจริตในวงกว้าง เกิดวัฒ นธรรมทาง
การเมือง มุ่งต้านการทุจริตในทุ กภาคส่วน การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต
และระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งได้
กาหนดให้มีการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและ
ความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิช อบของเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ ในทุกระดับ เพื่อตอบสนองความต้ องการ พร้อมอานวยความสะดวกแก่
ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ
ในการนี้ ข้าพเจ้า ร้อยตารวจตรีวัฒนชัย ประไกรวัน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก
จึงขอประกาศเจตจานงว่า จะเป็นแบบอย่างอย่างที่ดีในการบริหารราชการ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรร ม
ความโปร่งใส และพร้อมให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจานง ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อประเทศชาติและประชาชน
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ของประกาศฉบับนี้ จึงได้กาหนดนโยบายมาตรการและแผนงานเพื่อให้บุคลากรใน
หน่วยงานได้ดาเนินการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ร้อยตารวจตรี
(วัฒนชัย ประไกรวัน)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก

รายละเอียดการกาหนดนโยบาย มาตรการและแผนงานเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐดาเนินการ
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก
เรื่อง การแสดงเจตจานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ
ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
______________________________________________________
๑. ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่มีความ
โปร่งใส การมีระบบการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ด้วยความเป็น
ธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑.๑ การให้และการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานต้องชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วนรวมถึง
ให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
๑.๒ การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดาเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสใน
ทุกขั้นตอนที่กฎหมายกาหนด
๑.๓ การเปิดโอกาสให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ
ของหน่วยงาน ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดทาแผนงาน ร่วมดาเนินการ และร่วมติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงาน
๑.๔ การดาเนิ น การ การจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติห น้าที่ของเจ้าหน้าที่อันไม่
โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่
๒. ความพร้อมรับผิด (Accountability) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจ้าหน้าที่มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยคานึงถึงความสาเร็จของงาน ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม โดยคานึงถึง
ความถูกต้องตามกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือจากผู้รับบริการหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียที่แสดงถึงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ดังนี้
๒.๑ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ
๒.๒ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนให้ถู กต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของตนเอง
๒.๓ การกาหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารหน่วยงานที่จะต้องมีเจตจานงในการบริหารงาน
อย่ างซื่อสัตย์ สุ จ ริ ต และพร้อมรั บ ผิ ดเมื่อเกิดความผิ ดพลาด เพื่อสร้ างความเชื่อมั่นแก่สั งคมว่าการขับเคลื่ อน
หน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
๓. ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) หมายถึง
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการดาเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตร ฐานใน
ระหว่างการส่งมอบบริการหรือขั้นตอนการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่มหรือพวกพ้อง หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติกรรมเหล่านี้มาก และ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการด้วยความเป็นธรรมแล้ว ก็
จะส่งผลให้หน่วยงานมีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้

-๒๓.๑ สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน มิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่าย
การทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแลกกับการ
ปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ การใช้ตาแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็นธรรม
เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง พวกพ้องของตนและ / หรือผู้อื่นผู้ใด
๓.๒ สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร มิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตใน
เชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุ นกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพื่อเอื้อผลประโยชน์เป็นสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน
แลกเปลี่ยนการกาหนดนโยบายหรือการอนุมัติใด ๆ ของผู้บริหารของหน่วยงาน
๔. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) หมายถึง หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการต่อต้าน
การทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
๔.๑ การปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแนวทางซึ่งกันและกันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อให้มี
พฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจาหรือวัฒนธรรมที่ดีของหน่วยงาน
เป็นการกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริต จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต
และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะทาให้เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทาการ
ทุจริต
๔.๒ การปลู ก ฝั ง และสร้ า งให้ เ กิ ด วั ฒ นธรรมทางความคิ ด แยกแยะผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั บ
ผลประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ ซึ่งถือเป็นการป้องกันการทุจริตตั้งแต่รากฐานของพฤติกรรมการทุจริต
๔.๓ กาหนดและจัดทาแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
๔.๔ การมี กระบวนการตรวจสอบถ่ว งดุ ล ภายในที่ เ ข้ มแข็ ง และมี ประสิ ทธิ ภ าพ ซึ่ ง จะท าให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความสาคัญ และเกิดความตระหนัก ถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมใน
การร่วมต่อต้านการทุจริตได้
๕. คุณธรรมการทางานในหน่ วยงาน (Work Integrity Index) หมายถึง ระบบการบริหารงานของ
หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม
ดั ช นี นี้ เป็ น การวั ด ระบบการบริ ห ารงานภายในหน่ ว ยงาน ในเรื่ อ งของการบริ ห ารงานบุ ค คล ( Personnel
Management) ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหา การพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษย์
การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) ยึดหลักความคุ้มค่า หมายถึง หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณ และความเป็นธรรมในการ
มอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) ยึดหลักการคานึงถึงความรู้ความสามรถ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
๕.๑ การให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงาน โดยให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
๕.๒ การปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ และจะต้องเป็น
การปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

-๓๕.๓ การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน ตั้งแต่การบริหารทรัพยากรบุคคล
ได้แก่ การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ เป็นต้น กระบวนการสร้างแรงจูงใจ ความก้าวหน้าใน
สายงาน และการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่
๕.๔ การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่าง
โปร่งใส และจะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จาเป็นต่อการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
๕.๕ การมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่จะต้องคานึงถึง
ขอบเขตอานาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้มอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน มีการสื่อสารและเอาใจใส่ ติดตามในการมอบหมายไป ตลอดจนรับผิดชอบผลของงานที่ได้รับมอบหมาย
ไปด้วย
๕.๖ การให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน
๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดนโยบายทั้ง ๕ ด้านดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้บริหารและ
พนักงานทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๖.๑ สื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ ใ นการถ่ า ยทอดนโยบายทั้ ง ๕ ด้ า น ห้ า และพนั ก งานเกิ ด ความ
ตระหนักและให้ความสาคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยวิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร เช่น หนังสือสั่งการ การปิดประกาศ ประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น
๖.๒ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การเปิ ด โอกาสให้ มี ก ารสื่ อ สารสองทาง โดยการรับ ฟั ง ความคิด เห็ น
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย ๕ ด้านดังกล่าวข้างต้น เช่น หนังสือแสดงความคิดเห็น การแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุมผู้บริหาร / พนักงาน เป็นต้น

