ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโจดหนองแก
เรื่อง การแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารราชการ
.........................................................
ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ภายใตวิสัยทัศนประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติตานทุจริต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง เกิดวัฒนธรรมทาง
การเมือง มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรมกลไกปองกันการทุจริต
และระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายของรัฐบาล ขอที่ ๑๐ การสงเสริมการบริหาร
ราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งได
กําหนดใหมีการปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเปนขาราชการและ
ความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ภาครัฐในทุกระดับ เพื่อตอบสนองความตองการ พรอมอํานวยความสะดวกแก
ประชาชน เพื่อสรางความเชื่อมั่นในระบบราชการ
ในการนี้ ขาพเจา รอยตํารวจตรีวัฒนชัย ประไกรวัน นายกองคการบริหารสวนตําบลโจดหนองแก
จึงขอประกาศเจตจํานงวา จะเปนแบบอยางอยางที่ดีในการบริหารราชการ ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม
ความโปรงใส และพรอมใหความรวมมือในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจํานง ทั้งตอเจาหนาที่ใน
หนวยงานและสาธารณชนภายนอกหนวยงาน เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสในการบริหาร
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลโจดหนองแก อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชน
ดังนั้น เพื่อใหบรรลุเจตนารมณของประกาศฉบับนี้ จึงไดกําหนดนโยบายมาตรการและแผนงานเพื่อใหบุคลากรใน
หนวยงานไดดําเนินการ ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐
รอยตํารวจตรี

(วัฒนชัย ประไกรวัน)
นายกองคการบริหารสวนตําบลโจดหนองแก

รายละเอียดการกําหนดนโยบาย มาตรการและแผนงานเพื่อใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการ
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลโจดหนองแก
เรื่อง การแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารราชการ
ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐
______________________________________________________
๑. ความโปรงใส ( Transparency) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหนวยงานที่มีความ
โปรงใส การมีระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล ( Good Governance) ดวยความเปน
ธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑.๑ การใหและการเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานตองชัดเจน ถูกตอง และครบถวนรวมถึง
ใหประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานไดโดยสะดวกและรวดเร็ว
๑.๒ การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ตองดําเนินการและสงเสริมใหเกิดความโปรงใสใน
ทุกขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด
๑.๓ การเปดโอกาสใหมีผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานในขั้นตอนตาง ๆ
ของหนวยงาน ตั้งแตการแสดงความคิดเห็น รวมวางแผนและจัดทําแผนงาน รวมดําเนินการ และรวมติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน
๑.๔ การดําเนินการ การจัดการเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่อันไม
โปรงใสหรือทุจริตตอหนาที่
๒. ความพรอมรับผิด ( Accountability) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจาหนาที่มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตน โดยคํานึงถึงความสําเร็จของงาน ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม โดยคํานึงถึง
ความถูกตองตามกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับและเชื่อถือจากผูรับบริการหรือ
ผูมีสวนไดเสียที่แสดงถึงความพยายามในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ ดังนี้
๒.๑ ผูบริหารและเจาหนาที่ของหนวยงานตองมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการปฏิบัติงาน
ตามหนาที่อยางเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ
๒.๒ เจาหนาที่ตองปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับตาง ๆ
อยางครบถวนและเครงครัด กลาหาญที่จะรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของตนเอง
๒.๓ การกําหนดทิศทางและนโยบายของผูบริหารหนวยงานที่จะตองมีเจตจํานงในการบริหารงาน
อยางซื่อสัตยสุจริต และพรอมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสรางความเชื่อมั่นแกสังคมวาการขับเคลื่อน
หนวยงานจะเปนไปอยางมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
๓. ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ( Corruption – Free Index) หมายถึง
พฤติกรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่มีการดําเนินการโดยเปนธรรมและโปรงใส เปนไปตามกระบวนการมาตรฐานใน
ระหวางการสงมอบบริการหรือขั้นตอนการใหบริการ ไมเลือกปฏิบัติเมื่อไดรับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ
เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนสวนตน กลุมหรือพวกพอง หากเจาหนาที่ของหนวยงานมีพฤติกรรมเหลานี้มาก และ
เจาหนาที่ของหนวยงานปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการใหบริการดวยความเปนธรรมแลว ก็
จะสงผลใหหนวยงานมีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้

-๒๓.๑ สอดสองและปองกันการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงาน มิใหมีพฤติกรรมที่เขาขาย
การทุจริตตอหนาที่ เชน การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชนใด ๆ จากผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อแลกกับการ
ปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ ละเวนการปฏิบัติหนาที่ การใชตําแหนงหนาที่ของตนเองอยางไมเปนธรรม
เพื่อเอื้อประโยชนตอตนเอง พวกพองของตนและ / หรือผูอื่นผูใด
๓.๒ สอดสองและปองกันการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหาร มิใหมีพฤติกรรมที่เขาขายการทุจริตใน
เชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเปนการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธเกื้อหนุนกันระหวางผูบริหารของหนวยงานกับผูมี
สวนไดสวนเสียที่เปนหนวยธุรกิจเอกชน เพื่อเอื้อผลประโยชนเปนสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหนวยงาน
แลกเปลี่ยนการกําหนดนโยบายหรือการอนุมัติใด ๆ ของผูบริหารของหนวยงาน
๔. วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ( Integrity Culture Index) หมายถึง หนวยงานภาครัฐมีการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจของหนวยงานที่ยึดหลักคุณธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการตอตาน
การทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
๔.๑ การปลูกฝง สั่งสอน หรือถายทอดแนวทางซึ่งกันและกันของเจาหนาที่ในหนวยงานเพื่อใหมี
พฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน จนกลายเปนแนวทางปฏิบัติประจําหรือวัฒนธรรมที่ดีของหนวยงาน
เปนการกลอมเกลาทางสังคม ( Socialization) ใหไมยอมรับพฤติกรรมการทุจริต จนกระทั่งไมทนตอการทุจริต
และกอใหเกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะทําใหเกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทําการ
ทุจริต
๔.๒ การปลูกฝงและสรางใหเกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวมใหได ซึ่งถือเปนการปองกันการทุจริตตั้งแตรากฐานของพฤติกรรมการทุจริต
๔.๓ กําหนดและจัดทําแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน
๔.๔ การมีกระบวนการตรวจสอบถวงดุลภายในที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให
เจาหนาที่ในหนวยงานเห็นความสําคัญ และเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนกอใหเกิดเปนวัฒนธรรมใน
การรวมตอตานการทุจริตได
๕. คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน ( Work Integrity Index) หมายถึง ระบบการบริหารงานของ
หนวยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปรงใสในการปฏิบัติงาน มุงเนนผลประโยชนสวนรวม
ดัชนีนี้ เปนการวัดระบบการบริหารงานภายในหนวยงาน ในเรื่องของการบริหารงานบุคคล (
Personnel
Management) ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดแก การสรรหา การพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษย
การบริหารงบประมาณ ( Budget Execution) ยึดหลักความคุมคา หมายถึง หนวยงานมีการใชจายงบประมาณ
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการและตรงตามวัตถุประสงคการใชจายงบประมาณ และความเปนธรรมในการ
มอบหมายงาน ( Fairness in Work Assignment) ยึดหลักการคํานึงถึงความรูความสามรถ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
๕.๑ การใหความสําคัญกับการปฏิบัติงาน โดยใหมีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
๕.๒ การปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอยางเครงครัดอยูเสมอ และจะตองเปน
การปฏิบัติงานอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน

-๓๕.๓ การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหนวยงาน ตั้งแตการบริหารทรัพยากรบุคคล
ไดแก การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย พิจารณาความดีความชอบ เปนตน กระบวนการสรางแรงจูงใจ ความกาวหนาใน
สายงาน และการพัฒนาสมรรถนะเจาหนาที่
๕.๔ การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ การใชจายเงินงบประมาณจะตองเปนไปอยาง
โปรงใส และจะตองพิจารณาใชจายในสิ่งที่จําเปนตอการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานอยางคุมคามากที่สุด
๕.๕ การมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชา ที่จะตองคํานึงถึง
ขอบเขตอํานาจหนาที่ตามกฎหมายของผูมอบหมายงาน มีความเปนธรรมแกผูรับมอบหมายงานทุกคนอยางเทา
เทียมกัน มีการสื่อสารและเอาใจใส ติดตามในการมอบหมายไป ตลอดจนรับผิดชอบผลของงานที่ไดรับมอบหมาย
ไปดวย
๕.๖ การใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยและสงเสริมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ในหนวยงาน
๖. ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน เพื่อถายทอดนโยบายทั้ง ๕ ดานดังกลาวขางตน ใหผูบริหารและ
พนักงานทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๖.๑ สื่อสารประชาสัมพันธในการถายทอดนโยบายทั้ง ๕ ดาน หาและพนักงานเกิดความ
ตระหนักและใหความสําคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ โดยวิธีการ/ชองทางการสื่อสาร เชน หนังสือสั่งการ การปดประกาศ ประกาศทางเว็บไซต เปนตน
๖.๒ ใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหมีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย ๕ ดานดังกลาวขางตน เชน หนังสือแสดงความคิดเห็น การแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุมผูบริหาร / พนักงาน เปนตน

