ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเรือ
เรือ่ ง การแสดงเจตจานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ
..........................................................................
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทัง้ ชาติตา้ นทุจริต โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้สงั คมมีพฤติกรรมร่วมต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง
เกิด วัฒ นธรรมทางการเมือ ง มุ่ ง ต้ า นการทุ จ ริต ในทุ ก ภาคส่ ว น การทุ จ ริต ถู ก ยับ ยัง้ อย่ า งเท่ า ทัน ด้ว ย
นวัตกรรมกลไกป้ องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายของรัฐบาล ข้อ
ที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินทีม่ ธี รรมาภิบาล และการป้ องกันการปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบในภาครัฐ ซึ่งได้กาหนดให้มกี ารปลูกฝั งค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการ
รัก ษาศัก ดิศ์ รีค วามเป็ นข้ า ราชการและความสื่อ สัต ย์ สุ จ ริต ควบคู่ ก ับ การบริห ารจัด การภาครัฐ ที่ ม ี
ประสิทธิภาพ เพื่อป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้ าที่ภาครัฐในทุกระดับ
เพื่อ ตอบสนองความต้อ งการ พร้อ มอ านวยความสะดวกแก่ ประชาชน เพื่อ สร้างความเชื่อ มันในระบบ
่
ราชการ
ในการนี้ ข้าพเจ้า นายบัญญัติ เครือบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเรือ อาเภอ
ปากพลี จังหวัดนครนายก จึงขอประกาศเจตจานงว่า จะเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นการบริหารราชการ ด้วยความ
สื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส และพร้อมให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน
ตามเจตจานงทัง้ ต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่ วยงานและสาธารณ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใสในการบริห าราชการขององค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลท่ าเรือ อัน จะก่ อ ให้เกิด ประโยชน์ สูงสุ ด ต่ อ
ประเทศชาติแ ละประชาชน ดังนัน้ เพื่อ ให้บ รรลุ เจตนารมณ์ ข องประกาศฉบับ นี้ จึงได้ก าหนดนโยบาย
มาตรการและแผนงานเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้ดาเนินการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทัวกั
่ น
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 25๖๐

(นายบัญญัติ เครือบุญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเรือ

รายละเอียดการกาหนดนโยบาย มาตรการและแผนงานเพื่อดาเนิ นการ
ตามประกาศองค์การบริ หารส่วนตาบลท่ าเรือ
เรื่อง การแสดงเจตจานงสุจริ ต เสริ มสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริ หารราชการ
ลงวันที่ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
..........................................................................
๑. ด้ านความโปร่งใส หมายถึง การปฏิบตั ิราชการตามภารกิจของหน่ วยงานที่มคี วามโปร่งใส
การมีระบบการบริห ารกิจการบ้านเมือ งที่ดี หรือ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ด้วยความเป็ น
ธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตั งิ านตามอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑.๑ การให้และการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่ วยงานต้องชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน
รวมถึงให้ประชาชนหรือผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของหน่ วยงานได้โดยสะดวกและ
รวดเร็ว
๑.๒ การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้ อ งดาเนินการและส่ งเสริม ให้เกิดความ
โปร่งใสในทุกขัน้ ตอนตามทีก่ ฎหมายกาหนด
๑.๓ การเปิ ดโอกาสให้มผี ู้ส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานในขัน้ ตอนต่างๆ
ของหน่ วยงาน ตัง้ แต่ ก ารแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดทาแผนงาน ร่วมดาเนินการ และร่ว ม
ติดตามตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงาน
๑.๔ การดาเนินการ การจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวการปฏิบตั หิ น้ าที่ของเจ้าหน้าที่อนั ไม่
โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่
๒. ด้ า นความพร้ อ มรับ ผิ ด หมายถึง การปฏิบ ัติร าชการตามภารกิจ ของเจ้า หน้ าที่ม ีค วาม
รับผิดชอบตามบทบาทหน้ าที่ของตน โดยคานึงถึงความสาเร็ จของงาน ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม โดย
คานึงถึงความถูกต้องตามกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นทีย่ อมรับและเชื่อถือจาก
ผูร้ บั บริการหรือผูม้ สี ่วนได้เสียทีแ่ สดงถึงความพยายามในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ ดังนี้
๒.๑ ผู้บริห ารและเจ้าหน้ าที่ของหน่ ว ยงานต้อ งมีพ ฤติก รรมและทัศ นคติท่ีแสดงถึงการ
ปฏิบตั งิ านตามหน้าทีอ่ ย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ
๒.๒ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบตั งิ านในทุกขัน้ ตอนให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญทีจ่ ะรับผิดชอบในผลการปฏิบตั งิ านของตนเอง
๒.๓ การกาหนดทิศ ทางและนโยบายของผู้บริหารหน่ วยงานที่จะต้อ งมีเจตจานงในการ
บริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมันแก่
่ สงั คมว่า
การขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็ นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล

๓. ด้านความปลอดจากการทุจริ ตในการปฏิ บตั ิ งาน หมายถึง พฤติกรรมของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ทีม่ กี ารดาเนินการโดยเป็ นธรรมและโปร่งใส เป็ นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่างการส่งมอบบริการ
หรือ ขัน้ ตอนการให้บ ริก าร ไม่เลือ กปฏิบ ัติเมื่อ ได้รบั การเสนอเงื่อ นไขพิเศษหรือ จูงใจ เพื่อ ให้ได้ม าซึ่ง
ผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่มหรือพวกพ้อง หากเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานมีพฤติกรรมเหล่านี้มาก และเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานปฏิบตั งิ านตามกระบวนการมาตรฐานหรือขัน้ ตอนการให้บริการด้วยความเป็ นธรรมแล้ว ก็จะ
ส่งผลให้หน่วยงานมีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบตั งิ าน ดังนี้

-๒๓.๑ สอดส่องและป้ องกันการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ในหน่ วยงาน มิให้ มพี ฤติกรรมทีเข้า
ข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิง่ ของ หรือผลประโยชน์ ใดๆ จากผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
แลกกับการปฏิบตั งิ านของตนเอง หรือการปฏิบตั หิ น้าที่ การใช้ตาแหน่งหน้าทีข่ องตนเองอย่างไม่เป็ นธรรม
เพื่อเอือ้ ประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตน และ/หรือผูอ้ ่นื ผูใ้ ด
๓.๒ สอดส่องและป้ องกันการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้บริหาร มิให้มพี ฤติกรรมที่เข้าข่ายการ
ทุจริต ในเชิงนโยบาย ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นการทุจริตทีเ่ กิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุ นกันระหว่างผูบ้ ริห ารของ
หน่ วยงานกับผู้มสี ่วนได้ส่ว นเสีย ที่เป็ นหน่ วยธุรกิจเอกชน เพื่อ เอื้อผลประโยชน์ ในสัญ ญาโครงการหรือ
สัมปทานของหน่วยงานแลกเปลีย่ นการกาหนดนโยบายหรือการอนุ มตั ใิ ดๆ ของผูบ้ ริหารของหน่วยงาน
๔. ด้ านวัฒ นธรรมคุณ ธรรมในองค์กร หมายถึง หน่ วยงานภาครัฐมีการปฏิบตั ิราชการตาม
ภารกิจของหน่ วยงานที่ยดึ หลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
๔.๑ การปลูกฝั ง สังสอน
่
หรือถ่ายทอดแนวทางซึ่งกันและกันของเจ้าหน้าที่ในหน่ วยงาน
เพื่อให้มพี ฤติกรรมและทัศนคติท่ดี ใี นการปฏิบตั งิ าน จนกลายเป็ นแนวทางปฏิบตั ปิ ระจาหรือวัฒนธรรมที่ดี
ของหน่ วยงาน เป็ นการกล่อ มเกลาทางสังคมให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริต จนกระทังไม่
่ ทนต่อ การ
ทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม อันจะทาให้เกิดความละอายหรือความกลัวทีจ่ ะกระทาการทุจริต
๔.๒ การปลูกฝั งและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ ซึง่ ถือเป็ นการป้ องกันการทุจริตตัง้ แต่รากฐานของพฤติกรรมการทุจริต
๔.๓ กาหนดและจัดทาแผนการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
๔.๔ การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในทีเ่ ข้มแข็งและมีประสิทธิภ าพ ซึ่งจะทาให้
เจ้าหน้ าที่ในหน่ วยงานเห็น ความส าคัญ และเกิดความตระหนักถึงผลของการทุ จริต จนก่ อ ให้เกิดเป็ น
วัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้
๕. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่ วยงาน หมายถึง ระบบการบริหารงานของหน่ วยงานทีม่ กี าร
บริหารจัดการทีด่ ยี ดึ ระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ าน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม ดัชนีน้ี เป็ น

การวัด ระบบการบริห ารงานภายในหน่ ว ยงาน ในเรื่อ งของการบริห ารงานบุ ค คล ยึด หลัก การพัฒ นา
ทรัพยากรมนุ ษย์ ได้แก่ การสรรหา การพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุ ษย์ การบริหารงบประมาณ ยึด
หลักความคุ้มค่า หมายถึง หน่ วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ราชการ และ
ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จา่ ยงบประมาณ และความเป็ นธรรมในการมอบหมายงาน ยึดหลักการคานึงถึง
ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน ดังนี้
๕.๑ การให้ความสาคัญ กับการปฏิบตั ิงาน โดยให้มคี ู่มอื หรือ มาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่
ชัดเจน
๕.๒ การปฏิบตั ิงานตามคู่มอื หรือมาตรฐานการปฏิบตั ิงานอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ และ
จะต้องเป็ นการปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
๕.๓ การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหน่ วยงาน ตัง้ แต่การบริหารทรัพยากร
บุคคล ได้แก่ การบรรจุ แต่งตัง้ โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ เป็ นต้น กระบวนการสร้างแรงจูงใจ
ความก้าวหน้าในสายงาน และการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่
-๓๕.๔ การมีคุณ ธรรมในการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็ นไป
อย่างโปร่งใส และจะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิง่ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานตามภารกิจของหน่ วยงานอย่าง
คุม้ ค่ามากทีส่ ุด
๕.๕ การมีคุ ณ ธรรมในการสังงานหรื
่
อ มอบหมายงานให้แก่ ผู้ใต้บ ังคับ บัญ ชา ที่จะต้อ ง
คานึงถึงขอบเขตอานาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้มอบหมายงาน มีความเป็ นธรรมแก่ผู้รบั มอบหมายงาน
ทุ ก คนอย่ างเท่ า เทีย ม มีก ารสื่อ สารและเอาใจใส่ ติด ตามในการมอบหมายงานที่ ได้ร บั มอบหมายไป
ตลอดจนรับผิดชอบผลงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายไปด้วย
๕.๖ การให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้อยอานวยและส่งเสริมการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงาน
๖. ด้ านการสื่ อ สารภายในหน่ ว ยงาน เพื่อ ถ่ ายทอดนโยบายทัง้ ๕ ด้านดังกล่ าวข้างต้น ให้
ผูบ้ ริหารและพนักงานทราบและถือปฏิบตั ิ ซึง่ มีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
๖.๑ สื่อสารประชาสัมพันธ์ในการถ่ายทอดนโยบายทัง้ ๕ ด้าน ให้ผู้บริหารและพนักงาน
เกิด ความตระหนั ก และให้ ค วามส าคัญ ถึง การปฏิบ ัติงานตามหลัก คุ ณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการ
ดาเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ โดยวิธ ีก าร ช่อ งทางการสื่อ สาร เช่น หนังสือสังการ
่
การปิ ดประกาศ
ประกาศทางเว็ปไซต์ เป็ นต้น
๖.๒ ให้ความสาคัญกับการเปิ ดโอกาสให้มกี ารสื่อสารสองทาง โดยการรับฟั งความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามนโยบาย ๕ ด้านกังกล่าวข้างต้น เช่น หนังสือแสดงความคิดเห็น การ
แสดงความคิดเห็นในทีป่ ระชุมผูบ้ ริหาร พนักงาน เป็ นต้น

