ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์หมากแข้ง
เรื่อง การแสดงเจตจานงการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์หมากแข้ง
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล
-----------------------------------------ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 ยุทธศาตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 25602564) และนโยบายของรัฐบาลข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
จิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ รวมทั้งการ
แปลงนโยบายของรัฐไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติภารกิจ "บาบัดทุกข์ บารุงสุข" ให้กับ
ประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวมอย่างแท้จริง นั้น
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์หมากแข้งขอประกาศแสดงเจตจานงการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์หมากแข้ง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล และพร้อมที่จะได้รับการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานตามเจตจานงทั้ งต่ อเจ้า หน้า ที่ภ ายในหน่ว ยงานและสาธารณชนภายนอก
หน่ว ยงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริห ารส่ วนตาบล
โพธิ์หมากแข้ง โดยมีรายละเอียดการกาหนดนโยบาย มาตรการและแผนงานเพื่อให้ สานัก/กองดาเนินการตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

มกราคม พ.ศ. 2560

(นายนิมนต์ ชานุชิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์หมากแข้ง

รายละเอียดการกาหนดนโยบาย มาตรการและแผนงานเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐดาเนินการตาม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง การแสดงเจตจานงการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์หมากแข้ง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล
ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560
..................................................
1. ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่มีความโปร่งใส การ
มีธรรมาภิบาล (Good Governance) ด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ ดังนี้
1.1 การให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานต้องชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วนรวมถึงการให้
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
1.2 การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องดาเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุก
ขั้นตอนตามที่กฎหมายกาหนด
1.3 การเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่ วนได้ส่ว นเสียเข้ามามีส่ วนร่ว มในการดาเนินงานในขั้นตอนต่างๆของ
หน่วยงาน ตั้งแต่แสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดทาแผนงาน ร่วมดาเนินการและร่วมติดตามตรวจสอบ
การดาเนินงานของหน่วยงาน
1.4 การดาเนินการ/การจัดการกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อันไม่โปร่งใส
หรือทุจริตต่อหน้าที่
2. ความพร้อมรับผิด (Accountability) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจ้าหน้าที่ที่มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยคานึงถึงความสาเร็จของงาน มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที่และพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมุ่งผลสาเร็จของงาน ดังนี้
2.1 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ
2.2 เจ้ าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆอย่าง
ครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง
2.3 การกาหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารหน่วยงานที่จะต้องมีเจตจานงในการบริหารงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงาน
จะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบั ติงาน(Corruption - Free) หมายถึง พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่มีการดาเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่างการส่งมอบบริการ
หรือขั้นตอนการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์
ส่วนตนกลุ่มหรือพวกพ้อง หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติกรรมเหล่านี้มากและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการด้วยความเป็นธรรมแล้ว ก็จะส่งผลให้หน่วยงานมี
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้
3.1 สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมิให้มีความประพฤติที่เข้าข่ายการ
ทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแลกกับการ
ปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ตาแหน่งหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเอื้อ
ประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตนหรือผู้อื่นใด
3.2 สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิง
นโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้ส่วน
ได้ส่ วนเสีย ที่เป็นหน่ว ยธุร กิจ เอกชน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน
แลกเปลี่ยนกับการกาหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆของผู้บริหารของหน่วยงาน

-24. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) หมายถึง หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการต่อต้าน
การทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
4.1 การปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เป็นการกล่อมเกลาทางสังคม
(Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริต จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริตและก่อให้เกิดการลงโทษทาง
สังคม (Social Sanction) อันจะทาให้เกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระทาการทุจริต
4.2 การปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมให้ได้ ซึ่งถือเป็นการป้องกันการทุจริตตั้งแต่รากฐานของพฤติกรรมการทุจริต
4.3 กาหนดและจัดทาแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
4.4 การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทาให้เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานเห็นความสาคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วม
ต่อต้านการทุจริตได้
5.คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity) หมายถึง ระบบการบริหารงานของหน่วยงานที่มีการ
บริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม มีระบบการ
บริหารงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องของการบริหารงานบุคคล (Personnel Management) ยึดหลักการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหา การพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงบประมาณ (Budget
Execution) ยึดหลักความคุ้มค่า หมายถึง หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ราชการและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณและความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน (Fairness in
Work Assignment) ยึดหลักการคานึงถึงความรู้ ความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้
5.1 การให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงาน โดยให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
5.2 การปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ และจะต้องเป็นการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
5.3 การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน ทั้งในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น
การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ เป็นต้น กระบวนการสร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้าใน
สายงาน และในด้านการพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่
5.4 การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
จะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จาเป็นต่อการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
5.5 การมีคุณธรรมในการสั่งงานมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่จะต้องคานึงถึงขอบเขตอานาจ
หน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเท่าเทียม มีการ
สื่อสารและเอาใจใส่ ติดตามในการมอบหมายงานที่ได้มอบหมายไป ตลอดจนรับผิดชอบในผลของงานที่ได้รับ
มอบหมายไปด้วย
5.6 การให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้า ที่ใน
หน่วยงาน
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน มีนโยบายถ่ายทอดเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของภาครัฐ การประกาศเจตจานงสุจริตและนโยบายของผู้บริหารให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ มี
ทัศนคติที่ดีเกิดแรงจูงใจร่วมกันปฏิบัติตามนโยบายด้วยการสื่ อสารสองทางในเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ ใช้ทั้ง
รูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีช่องทางที่หลากหลายและนาระบบเทคโนโลยีมาพัฒนาการสื่อสาร
ให้มีคุณภาพ
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