ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย
เรื่อง การแสดงเจตจานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส่
ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย
---------------------------------------------------------------ตามเจตนารมณ์ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราช อาณ าจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว) พ.ศ.2557
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ.2546 ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560– 2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม
และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ทุ ก ระดั บ
และตอบสนองความต้องการ พร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย จึงขอแสดงเจตจานงที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ ค่านิยมสาหรับบุคลากรของ
องค์กรให้ยึดถือปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบั ติงานตามเจตจานงทั้งต่อเจ้ าหน้ าที่ภ ายในหน่ว ยงาน และสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน โดยมีรายละเอียดการกาหนดนโยบาย มาตรการและแผนงานเพื่อให้หน่วยงาน
ดาเนินการตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕60

(นายปัญญา คล้ายแจ้ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย

คากล่าวแสดงเจตจานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสในการบริหารราชการของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย
--------------------------------------------ข้าพเจ้า นายปัญญา คล้ายแจ้ง ตาแหน่งนายกองค์ก ารบริห ารส่วนตาบลเกยไชย ขอแสดง
เจตจานงต่อสาธารณชน ประชาชนทั่วไป ผู้นาท้องที่ สมาชิกสภาท้องถิ่น กลุ่มองค์กร พนักงานส่วนตาบล และ
พนั กงานจ้างขององค์การบริหารส่ วนตาบลเกยไชยทุกท่านว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติห น้าที่ ในการบริห ารราชการ
ภายใต้ ภ ารกิ จ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเกยไชย ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริต มี คุ ณ ธรรม มี ค วามโปร่งใส
ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานทั้งจากเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
และสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน โดยพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง อดทน
เห็ น แก่ ป ระโยชน์ ส่ ว นรวมมากกว่ า ประโยชน์ ส่ ว นตน มี จิ ต ส านึ ก ที่ ดี พร้ อ มรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น
และปฏิบัติงานโดยยึดถือความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด และจะยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารราชการ และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

(นายปัญญา คล้ายแจ้ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย
วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

นโยบาย มาตรการ การแสดงเจตจานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย
ลงวันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
-------------------------------เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามนโยบายของรั ฐ บาล เรื่ อ งการส่ ง เสริ ม การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี
ธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ที่ 4 การประเมินประเด็น
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเกยไชย
จึงได้กาหนดนโยบาย มาตรการการแสดงเจตจานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณ ธรรม และ
ความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย ดังนี้
1. ด้านความโปร่งใส โดยการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานให้มี
ความโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ การให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานต้องชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงการให้
ประชาชนหรือผู้มีส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
1.2 การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องดาเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุก
ขั้นตอนที่กฎหมายกาหนด
1.3 การเปิ ด โอกาสให้ ผู้ มี ส่ วนได้เสี ยเข้ ามามีส่ ว นร่วมในการดาเนิน งานในขั้น ตอนต่างๆ ของ
หน่วยงาน ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดทาแผนงาน ร่วมดาเนินการ และร่วม
ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงาน
1.4 การดาเนินการ/การจัดการกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อันไม่
โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่
1.5 การดาเนิ นการตามมาตรการ ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2. ด้านความพร้อมรับผิด โดยการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจ้าหน้าที่ ให้มี
ความรับผิดชอบ ตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยคานึงถึงความสาเร็จของงาน มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้ า ที่ และพฤติ ก รรมในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ โดยมุ่ ง ผลส าเร็ จ ของงาน ดั ง นี้
2.1 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2.2 เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ
อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด และพร้อมที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง
2.3 ผู้บริหารหน่วยงานที่จะต้องมีเจตจานงในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิด
เมื่อเกิดความผิดพลาด
2.4 เสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้พร้อมในการปฏิบัติงาน จะตัดโอกาสจุดอ่อนไม่ให้มี
ความเสี่ยง และหากเกิดความเสียหายจากบริหารงานพร้อมรับผิดชอบจากผลของการบริหารงาน
นั้น

-23. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้มีการดาเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ดังนี้
3.1 สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่าย
การทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ต่างๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ/ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ตาแหน่ง
หน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็นธรรม
เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตน หรือผู้อื่น
3.2 สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ บริห ารมิให้ มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริต
ในเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตเกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของ
หน่วยงานกับผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือ
สัมปทานของหน่วยงานและเปลี่ยนกับการกาหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผู้บริหารของ
หน่วยงาน
3.3 การบริหารงานเป็นไปตามกระบวนการมาตรฐาน ไม่เ ลือกปฏิบัติ ไม่เห็นแก่พวกพ้อง ไม่
เรียกรับสินบน ไม่ใช้ตาแหน่งหาประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร โดยการพัฒนาและส่งเสริมให้ส่วนราชการในสังกัดให้ปฏิบัติราชการ
โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มีระบบต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังพฤติกรรมสุจริตจนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติ
ประจาหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน ดังนี้
4.1 การปลูกฝัง สร้างจิตสานึกหรือถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้มีพฤติกรรม
และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ละอายและเกรงกลัวที่จะกระทาทุจริต
จนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ดีของหน่วยงาน
4.2 การปลูกฝังและสร้างจิตสานึกให้แก่เจ้าหน้าที่ให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดในการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
4.3 มีการกาหนดและจัดทาแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
4.4 การมีกระบวนการตรวจสอบ การถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ จนก่อให้เกิด
เป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน โดยการพัฒนาและส่งเสริมทุกส่วนราชการในสังกัดให้ปฏิบัติ
ราชการโดยยึดถือระบบธรรมาภิบ าล มีคุณธรรม มีความโปร่งใสในการบริหารงานบริหารบุคคล และบริหารงาน
งบประมาณ มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้
5.1 มีการจัดทาคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
5.2 เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามคู่มืออย่างเคร่งครัด/เป็นธรรมและเท่าเทียม
5.3 มีกระบวนการแสดงถึงความมีคุณ ธรรมในการบริห ารงานบุ คคล เช่น ความดีความชอบ
มีกระบวนการสร้างแรงจูงในและความก้าวหน้าในสายงานและสมรรถนะเจ้าหน้าที่
5.4 มีกระบวนการแสดงถึงความมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณอย่างโปร่งใส พิจารณาการ
ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า
5.5 หัวหน้างานมีพฤติกรรมแสดงออกอย่างมีคุณธรรมในการสั่งงาน/มอบหมายงานต้องคานึงถึง
ขอบเขตอานาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบงาน

-36. ด้ า นการสื่อสารภายในหน่ วยงาน โดยการพั ฒ นาและส่ งเสริม ให้ มี ช่ องทางประชาสั มพั น ธ์ข้อมู ล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้มีการนากระบวนการ รูปแบบ วิธีการ การนาเทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใช้
ในการประชาสัมพันธ์ให้ ให้ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถสื่อสารให้ประชาชน และบุคลากรในสังกัดสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้โดย
เปิดเผย รวดเร็ว และถูกต้อง

(นายปัญญา คล้ายแจ้ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย
วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

