ประกาศองค์การบริหารส่วนตำาบลปากตม
เรื่อง การแสดงเจตจำานงสจจรตต เสรตมสราางคุจณธรรม และคุวามโปรงงใสในการบรตหารงาน
******************************************

ตามที่คุณะรัฐมนตรีมีมตตใหาคุวามเห็นชอบยจทธศาสตร์ชาตตวาง ดาวยการป้องกันและปราบปราม
การทจจรตต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) เมื่อวันที่ 11 ตจลาคุม 2559 และใหาคุวามเห็นชอบใหาหนงวยงาน
ภาคุรัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยจทธศาสตร์ชาตตวงาดาวยการป้องกันและปราบปรามการทจจรตต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 – 2564) สูงการปฎตบัตตต ามแผนงานบูรณาการและป้องกันปราบปรามการทจจรตตและประพฤตต
มตชอบ ที่กำาหนดไวาวงา ปประเทศไทยใสสะอาด ไทยทังงชาตตตาา นทจจรตต (Zero Tolerance & Clean
Thailand)” รงวมกันตงอไป และพราอมที่จะไดารับการตตดตามตรวจสอบการปฎตบัตตงานตามเจตจำานงที่ไดาแสดงไวา
อยงางจรตงใจ ทังงจากเจาาหนาาที่ภายในหนงวยงานและจากผูามีสวง นไดาสงวนเสียหรือสาธารณชนภายนอกหนงวยงาน
โดยใหาเรต่มดำาเนตนการตังง แตงปงงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นตานไป
โดยการนีงขาาพเจาา นายวตสตทธต์ จันทะสี นายกองคุ์การบรตหารสงวนตำาบลปากตม จึงขอประกาศ
เจตจำานงวงา จะเป็นแบบอยงางที่ดใี นการบรตหารงานดาวยคุวามซืื่อสัตย์ สจจรตต มีคุจณธรรม คุวามโปรงงใส
ปราศจากการทจจรตต และเพื่อเสรตมสราางคุจณธรรม จรตยธรรม และคุวามโปรงงใสในการบรตหารงานขององคุ์การ
บรตหารสงวนตำาบลปากตม ดังง นังนเพื่อใหาบรรลจเจตนารมณ์ อันจะกงอใหาเกตดประโยชน์สูงสจดตงอประเทศชาตตและ
ประชาชน จึงขอใหาคุำามั่นทีจ่ ะนำาพา คุณะผูาบรตหาร สมาชตกสภาตำาบล พนักงานสงวนตำาบล พนักงานคุรู
และพนักงานจาางในสังกัดองคุ์การบรตหารสงวนตำาบลปากตม ใหาปฏิตบัตตราชการดาวยคุวามซืื่อสัตย์ สจจรตต
ยจตธต รรม คุวบคุูงกับการบรตการจัดการทีม่ ีประสตทธตภาพ และรงวมมือกับทจกภาคุสงวนในการป้องกันและปราบ
ปรามการทจจรตต และประพฤตตมตขอบของเจาาหนาาที่ทกจ ระดับรวมทังงตอบสนอง และอำานวยคุวามสะดวกแกง
ประชาชน และขอกำาหนดแนวทางใหาองคุ์การบรตหารสงวนตำาบลปากตมถือือปฏิตบัตตและดำาเนตนการดังนีง
1. ดาานคุวามโปรงงใส จะบรตหารงานดาวยคุวามถือูกตาอง ยจตธต รรม ตรวจสอบไดา ประชาชน
สามารถือเขาาถือึงขาอมูลขงาวสารขององคุ์กร พราอมเปิดโอกาสใหาผูามีสงวนไดาสงวนเสียทังงจากภายในและภายนอก
หนงวยงานสามารถือเขาาถือึงขาอมูลดาวยวตธีตาง งๆ ไดาหลากหลายชงองทาง การดำาเนตนการจัดซืืงอจัดจาาง สงงเสรตมการ
ใหาเกตดคุวามโปรงงใสในทจกขังนตอน และเปิดโอกาสใหาภาคุเอกชน ภาคุประชาสังคุม และภาคุประชาชน เขาา
มามีสวง นรงวมในการตรวจสอบการปฏิตบัตตงานโดยเปิดเผยขาอมูลขงาวสารในการดำาเนตนกตจกรรมทจกรูปแบบ
2. มีคุวามพราอมรับผตด มีเจตจำานงสจจรตตในการบรตหารงานและพราอมที่จะรับผตดชอบในการ
ทำางานและการบรตหารงานเมื่อเกตดคุวามผตดพลาด เพื่อสราางคุวามเชื่อมั่นแกงสังคุมวงาการขับเคุลื่อนหนงวยงาน
จะเป็นไปอยงางมีคุจณธรรมและธรรมาภตบาล
3. ดาานคุวามปลอดจากการทจจรตตในการปฏิตบัตตงาน มีเจตจำานงสจจรตตทีจ่ ะทำาใหาหนงวยงาน
ปลอดจากการทจจรตตในเชตงนโยบายและการทจจรตตตงอหนาาที่ โดยไมงใชาตำาแหนงงหนาาที่ในการเอืงอประโยชน์หรือ
รับสตนบน
/4.ด้านวัฒนธรรม...

-24. ดาานวัฒนธรรมคุจณธรรมในองคุ์กร บรตหารงานและปฏิตบัตตงานตามหลักธรรมาภตบาล โดย
มจงงตอบสนองคุวามตาองการของประชาชนดาานการบรตหารที่รวดเร็ว ถือูกตาอง เสมอภาคุ โปรงใสและเป็นธรรม
ไมงทนตงอการทจจรตตทังงปวง และมีคุวามละอาย และเกรงกลัวที่จะทจจรตต รวมทังงการดำาเนตนการเพื่อป้องกันผล
ประโยชน์ทับซืาอน
5. ดาานคุจณธรรมการทำางานในหนงวยงาน ปลูกฝังงคุงานตยมและทัศนคุตตใหาบจคุลากรมจงงเนานผล
ประโยชน์สงวนรวม มีคุวามรูา คุวามเขาาใจ ยึดหลักคุจณธรรม จรตยธรรม นำาหลักปรัชญาเศรษฐกตจพอเพียงมา
ใชาบรตการบรตหารงานและการดำาเนตนชีวตต มีคุวามเป็นธรรมในการปฏิตบัตงต าน และคุจณธรรมในการบรตหารงาน
ในเรื่องการบรตการงานบจคุคุล การบรตหารงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบรตหารสภาพแวดลาอมใน
การทำางาน
6. ดาานการสื่อสารภายในหนงวยงาน สงงเสรตมและพัฒนาการสือ่ สารโดยนำาเทคุโนโลยีทันสมัย
มาปรับใชาในการประชาสัมพันธ์ใหาประชาชนและบจคุลากรในองคุ์การบรตหารสงวนตำาบลปากตมเขาาถือึงขาอมูล
ขงาวสารที่เกี่ยวขาองไดาโดยเปิดเผย รวดเร็ว ถือูกตาอง และประชาสัมพันธ์ใหาประชาชนแจางขาอมูลขงาวสาร
เบาะแสทจจรตต ราองเรียนราองทจกข์ ผงานเว็บไซืต์ และศูนย์ดำารงธรรมองคุ์การบรตหารสงวนตำาบลปากตม
จึงประกาศใหาทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 ตจลาคุม พ.ศ.2560

(นายวตสตทธต์ จันทะสี)
นายกองคุ์การบรตหารสงวนตำาบลปากตม

รายละเอียดการกำาหนดนโยบาย มาตรการและแผนงาน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำาบลปากตมดำาเนินการ
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำาบลปากตม
เรือ่ ง การประกาศเจตจำานงสจจริต เสริมสร้างคจณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

--------------------------------1. ความโปร่งใส (Transparency) หมายถือึง การปฏิตบัตตราชการตามภารกตจของหนงวยงานที่มีคุวาม
โปรงงใส การมีระบบการบรตหารราชการบาานเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภตบาล (Good Governance) ดาวยคุวาม
เป็นธรรมและจรตยธรรมในการปฏิตบัตตงานตามอำานาจหนาาที่ ดังนีง
๑.๑ การใหาและการเปิดเผยขาอมูลตงางๆ ของหนงวยงานตาองชัดเจน ถือูกตาอง และคุรบถือาวน รวม
ถือึงการใหาประชาชนหรือผูามีสงวนไดาสงวนเสียสามารถือเขาาถือึงขาอมูลตงาง ๆ ของหนงวยงานไดาโดยสะดวกและรวดเร็ว
1.2 การดำาเนตนการเกี่ยวกับการจัดซืืงอจัดจาาง ตาองดำาเนตนการและสงงเสรตมใหาเกตดคุวามโปรงงใส
ในทจกขังนตอนที่กฎหมายกำาหนด
1.3 การเปิดโอกาสใหาผูามีสงวนไดาสงวนเสียเขาามามีสงวนรงวมในการดำาเนตนงานในขังนตอนตงางๆ
ของหนงวยงาน ตังงแตงการแสดงคุวามคุตดเห็น รงวมวางแผนและจัดทำาแผนงาน รงวมดำาเนตนการ และรงวมตตดตาม
ตรวจสอบการดำาเนตนงานของหนงวยงาน
1.4 การดำาเนตนการ การจัดการเรื่องราองเรียนเกี่ยวกับการปฏิตบัตตหนาาที่ของเจาาหนาาที่อันไมง
โปรงงใสหรือทจจรตตตงอหนาาที่
2. ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability) การปฏิตบัตรต าชการตามภารกตจของเจาาหนาาที่ใหามีคุวาม
รับผตดชอบตามบทบาทหนาาที่ของตน โดยคุำานึงถือึงคุวามสำาเร็จของงาน ยึดหลักคุจณธรรมจรตยธรรม โดยคุำานึงถือึง
คุวามถือูกตาองของกฎหมาย
2.1 ผูาบรตหารและเจาาหนาาที่ของหนงวยงานตาองมีพฤตตกรรมและทัศนคุตตที่แสดงถือึงการปฏิตบัตต
งานตามหนาาที่อยงางเต็มใจและเต็มประสตทธตภาพ
2.2 เจาาหนาาที่ตาองปฏิตบัตตงานในทจกขังนตอนใหาถือูกตาองตามกฎหมายและระเบียบขาอบังคุับตงางๆ
อยงางคุรบถือาวนและเคุรงงคุรัดกลาาหาญที่จะรับผตดชอบในผลการปฏิตบัตงต านของตนเอง
2.3 การกำาหนดทตศทางและนโยบายของผูาบรตหารหนงวยงานที่ตอา งมีเจตจำานงในการบรตหาร
งานอยงางซืื่ออสัตย์สจจรตต และพราอมรับผตดเมื่อเกตดคุวามผอดพลาด เพื่อสราางคุวามเชื่อมั่นแกงสังคุมวงาการขับ
เคุลื่อนหนงวยงานจะเป็นไปอยงางมีคุณ
จ ธรรมและธรรมาภตบาล
3. ดัชนีความปลอดจากการทจจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) หมายถือึง
พฤตตกรรมของเจาาหนาาที่ของรัฐบาลที่มกี ารดำาเนตนการโดยเป็นธรรมและโปรงงใส เป็นไปตามกระบวนการ
มาตรฐานในระหวงางการสงงมอบบรตการหรือขังนตอนการบรตการ ไมงเลือกปฏิตบัตตเมื่อไดารบั การเสนอเงื่อนไขพตเศษ
หรือจูงใจ เพื่อใหาไดามาซืึ่งผลประโยชน์สงวนตน กลจมง หรือพวกพาอง หากเจาาหนาาที่ของหนงวยงานมีพฤตตกรรมเหลงา
นีงมากและเจาาหนาาที่ของหนงวยปฏิตบัตตงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขังนตอนการใหาบรตการดาวยคุวามเป็น
ธรรมแลาว ก็จะสงงผลใหาหนงวยงานมีคุวามปลอดจากการทจจรตตในการปฏิตบัตตงาน ดังนีง
/3.1 สอดสงอง...

-23.1 สอดสงองและป้องกันการปฏิตบัตตงานของเจาาหนาาที่ในหนงวยงาน มตใหามีพฤตตกรรมที่เขาาขงาย
การทจจรตตตงอหนาาที่ เชงน การเรียกรับเงตน สต่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผูามีสงวนไดาสวง นเสีย เพื่อแลกกับการ
ปฏิตบัตตงานของตนเอง หรือการปฏิตบัตต ละเวานการปฏิตบัตตหนาาที่ การใชาตำาแหนงงหนาาที่ของตนเองอยงางไมงเป็น
ธรรม เพื่อเอืงอประโยชน์แกงตนเอง พวกพาองของตน หรือผูาอื่น
3.2 สอดสงองและป้องกันการปฏิตบัตตหนาาที่ของผูาบรตหาร มตใหามีพฤตตกรรมที่เขาาขงายการทจจรตต
ในเชตงนโยบาย ซืึ่งมีลกั ษณะเป็นการทจจรตตเกตดจากคุวามสัมพันธ์เกืงอหนจนกันระหวงางผูาบรตหารของหนงวยงานกับผูา
มีสงวนไดาเสียที่เป็นหนงวยธจรกตจเอกชน เพื่อเอืงอผลประโยชน์ในสัญญาโคุรงการหรือสัมปทานของหนงวยงานและ
เปลี่ยนกับการกำาหนดนโยบายหรือการอนจมัตใต ดๆ ของผูาบรตหารของหนงวยงาน
4. ด้า นวัฒนธรรมคจณธรรมในองค์ กร (Integrity Culture Index) หนงว ยงานของภาคุรัฐ มี ก าร
ปฏิตบัตรต าชการตามภารกตจของหนงวยงานที่ยึดหลักคุจณธรรมจรตยธรรมตามประมวลจรตยธรรม จรรยาวตชาชีพและ
มีระบบการตงอตาานการทจจรตตอยงางมีประสตทธตภาพ ดังนีง
4.1 การปลูกฝังง สั่งสอน หรือถืองายทอดซืึ่งกันและกันของเจาาหนาาทีใ่ นหนงวยงาน เพื่อใหามี
พฤตตกรรมและทัศนคุตตที่ดีในการปฏิตบัตตงาน จนกลายเป็นแนวทางในการปฏิตบัตตหรือวัฒนธรรมที่ดขี องหนงวยงาน
เป็นการกลงอมเกลาทางสังคุม (Socialization) ใหาไมงยอมรับพฤตตกรรมการทจจรตต จนกระทั่งไมงทนตงอการทจจรตต
และกงอใหาเกตดการลงโทษทางสังคุม (Social Sanction) อันจะทำาใหาเกตดคุวามละอายและคุวามกลัวที่จะกระทำา
การทจจรตต
4.2 การปลูกฝังงและสราางใหาเปิดวัฒนธรรมทางคุวามคุตดแยกแยะผลประโยชน์สงวนตนกับผล
ประโยชน์สงวนรวม ซืึ่งถือือเป็นการป้องกันการทจจรตตตังงแตงรากฐานของพฤตตกรรมการทจจรตต
4.3 กำาหนดและจัดทำาแผนการป้องกันและปราบปรามการทจจรตตในหนงวยงาน
4.4 การมีกระบวนการตรวจสอบถืองวงดจลภายในที่เขามแข็งและมีประสตทธตภาพ จนกงอใหาเกตด
เป็นวัฒนธรรมในการรงวมตงอตาานการทจจรตตไดา
5. คจณธรรมการทำางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) หมายถือึง ระบบการบรตหารงานของ
หนงวยงานที่มีการบรตหารจัดการที่ดียึดระบบคุจณธรรมคุวามโปรงงใสในการปฏิตบัตตงาน มจงงเนานผลประโยชน์สงวน
รงวม ดัชนีนีง เป็นการวัดระบบการบรตหารงานภายในหนงวยงาน ในเรื่องของการบรตหารงานบจคุคุล (Personnel
Management) ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนจษย์ ไดาแกงการสรรหา การพัฒนาและการรักษาทรัพยากร
มนจษย์ การบรตหารงบประมาณ (Budget Execution) ยึดหลักคุวามคุจามคุงา หมายถือึง หนงวยงานมีการใชาจงายงบ
ประมาณเพื่อใหาเกตดประโยชน์สูงสจดแกงราชการและตรงตามวัตถือจประสงคุ์การใชาจงายงบประมาณ และคุวามเป็น
ธรรมในการมอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) ยึดหลักการคุำานึงถือึงคุวามรูา คุวามสมารถือ และ
มาตรฐานการปฏิตบัตตงาน ดังนีง
5.1 การใหาคุวามสำาคุัญกับการปฏิตบัตงต าน โดยใหามีคุูงมือหรือมาตรฐานการปฏิตบัตตงานที่ชัดเจน
5.2 การปฏิตบัตตงานตามคุูงมอื หรือมาตรฐานการปฏิตบัตตงานอยงางเคุรงงคุรัดอยูงเสมอ และจะตาอง
เป็นการปฏิตบัตตงานอยงางเป็นธรรมและเทงาเทียมกัน
/5.3 การมีคุณ
จ ธรรม...

-35.3 การมีคุจณธรรมในการบรตหารงานบจคุคุลภายในหนงวย ตังงแตงการบรตหารทรัพยากรบจคุคุล
ไดาแกง การบรรจจ การแตงงตังง โยกยาาย พตจารณาคุวามดีคุวามชอบ เป็นตาน กระบวนการสราางแรงจูง คุวาม
กาาวหนาาในสายงาน และสมรรถือนะเจาาหนาาที่
5.4 การมีคุจณธรรมในการบรตหารงบประมาณ การใชาจงายเงตนงบประมาณจะตาองเป็นไปอยงาง
โปรงงใส และจะตาองพตจารณาใชาจงายในสต่งที่จำาเป็นตงอการดำาเนตนงานตามภารกตจของหนงวยงานอยงางคุจามคุงามาก
ที่สจด
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