ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลภูฟ้า
เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ 2564
**********************
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พงศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.25602564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งได้กาหนดให้มีการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและ
จิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในทุกระดับ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการพร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการองค์การ
บริการส่วนตาบลภูฟ้า จึงได้กาหนดนโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต เพื่อเป็น
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและค่านิยมสาหรับพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
ขององค์การบริหารส่วนตาบลภูฟ้าให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งเน้นที่จะนา
หน่วยงานให้ดาเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใสปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย นโยบายและแนวทางให้บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลภูฟ้าทุกคนถือปฏิบัติและดาเนินการ ดังนี้
1. นโยบาย
1.1 ด้านความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของ
หน่วยงานที่มีความโปร่งใส การมีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. การให้และการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานต้องชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงให้
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
2.การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดาเนินการส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุก
ขั้นตอนตามที่กฎหมายกาหนด
3. การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานขันตอนต่างๆของหน่วยงาน
ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดทาแผนงาน ร่วมดาเนินการ และร่วมติดตามตรวจสอบการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
4. การดาเนินการ การจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อันไม่โปร่งใส
หรือทุจริตต่อหน้าที่
1.2 ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจ
ของเจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยคานึงถึงความสาเร็จของงาน ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมโดยคานึงถึงความถูกต้องตามกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ
จากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่แสดงถึงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ดังนี้
1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ
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-22. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆอย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง
3. การกาหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารหน่วยงานที่จะต้องมีเจตจานงในการ
บริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการ
ขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
1.3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) หมายถึง
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่มีการดาเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่าง
การส่งมอบบริการหรือขั้นตอนการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่มหรือพวกพ้อง หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติกรรมเหล้านี้มาก และเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการด้วยความเป็นธรรมแล้ว ก็ส่งผลให้
หน่วยงานมีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน มิให้มีพฤติกรรมที่เข้า
ข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแลกกับการ
ปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ การใช้ตาแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อ
เอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตน และ หรือผู้อื่น ผู้ใด
2. สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร มิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริต
ในเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน
แลกเปลี่ยนการกาหนดนโยบายหรืออนุมัติใดๆของผู้บริหารของหน่วยงาน
1.4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) หมายถึง หน่วยงาน
ภาครัฐมีการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยา
วิชาชีพ และมีระบบการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. การปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแนวทางซึ่งกันและกันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เพื่อให้มีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน จนกลายเป็นแนวทางซึ่งกันและกันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เพื่อให้มีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจาหรือวัฒนธรรมที่ดีของ
หน่วยงาน เป็นการกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริต จนกระทั่งไม่ทนต่อการ
ทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะทาให้เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะ
กระทาการทุจริต
2. การปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ ซึ่งถือเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
3. กาหนดและจัดทาแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
4. การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจาทาให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความสาคัญ และเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมใน
การร่วมต่อต้านการทุจริตได้
1.5 คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) หมายถึง ระบบการ
บริหารงานของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้น
ผลประโยชน์ส่วนรวม ดัชนีนี้ เป็นการวัดระบบการบริหารงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องของการบริหารงานบุคคล
(Personne Management) ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหา การพัฒนาและการรักษา
ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) ยึดหลักความคุ้มค่า หมายถึง หน่วยงานมีการใช้จ่าย
/ งบประมาณ...

-3งบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณ และความเป็น
ธรรมในการมอบหมายงาน (Faiess in Work Assignment) ยึดหลักการคานึงถึงความรู้ ความสามารถ และ
มาตรฐานการปฎิบัติงาน ดังนี้
1. การให้ความสาคัญการปฏิบัติงานโดยให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2. การปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ และ
จะต้องเป็นการปฎิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
3. การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน ตั้งแต่การบริหารทรัพยากร
บุคคล ได้แก่ การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ เป็นต้น การะบวนการสร้างแรงจูงใจ
ความก้าวหน้าในสายงาน และการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่
4. การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไป
อย่างโปร่งใสและจะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จาเป็นต่อการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่ามาก
ที่สุด
5. การมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่จะต้อง
คานึงถึงขอบเขต อานาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้มอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกัน มีการสื่อสารและเอาใจใส่ ติดตามในการมอบหมายงานที่ได้รับมอบหมายไป ตลอดจนรับผิดชอบผล
ของงานที่ได้รับมอบหมายไปด้วย
6. การให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและส่งเสริมการปฎิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
1.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน คือ หน่วยงานต้องมีรูปแบบวิธีการ การสื่อสาร
เพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบ เพื่อให้เกิดความตระหนักและให้
ความสาคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563
ลงชื่อ
( นายดุลยฤทธิ์ ลานัย )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลภูฟ้า

