ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
เรื่อง การแสดงเจตจานงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
..............................................................
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ขอประกาศเจตจานงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลสารภีเพื่อเป็นมาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติและค่านิยมสาหรับ
ข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่
จะนาหน่วยงานให้ดาเนิ นงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยนโยบายและแนวทางให้ส่วนราชการใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลสารภีถือปฏิบัติและดาเนินการ ดังนี้
1. นโยบาย
1.1 ด้านความโปร่งใส หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่มีความโปร่งใส การ
มีระบบการบรติหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ด้วยความเป็นธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ ดังนี้
1) การให้และการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่ว ยงานอย่างชัดเจน ถู กต้อง และครบถ้ว น
รวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
2) การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดาเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส
ในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกาหนด
3) การเปิดโอกาสให้ ผู้มีส่ วนได้เสี ยเข้ามามีส่ว นร่วมในการดาเนินงานขั้นตอนต่างๆ ของ
หน่วยงาน ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่ วมวางแผนและจัดทาแผนงาน ร่วมดาเนินการ และร่วมติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงาน
4) การดาเนินการ การจัดการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่อันไม่
โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่
1.2 ด้านความรับผิด หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจ้าหน้าที่ มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของตน โดยคานึงถึงความสาเร็จของงาน ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม โดยคานึงถึงความถูกต้อง
ตามกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
เสียที่แสดงถึงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ดังนี้
1) ผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานต้ อ งมี พ ฤติ ก รรมและทั ศ นคติ ที่ แ สดงถึ ง การ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ
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-22) เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ
อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง
3) การกาหนดทิศทาง และนโยบายของผู้บริหารหน่วยงานที่จะต้องมีเจตจานงในการบริหา
งานอย่ า งซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และพร้ อ มรั บ ผิ ด เมื่ อ เกิ ด ความผิ ด พลาด เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น แก่ สั ง คมว่ า การ
ขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
1.3 ความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน หมายถึง พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่มีการ
ดาเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่างการส่งมอบบริการ ขั้นตอน
การให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน
กลุ่มหรือพวกพ้อง หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติการณ์เหล่านี้มา และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการด้วยความเป็นธรรมแล้ว ก็จะส่งผลให้หน่วยงานมีความ
ปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) สอดส่องและป้องกันไม่ให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีพฤติกรรมที่เข้าข่าย
ทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้เสียแลกกับการปฏิบัติงานของ
ตนเอง หรือการปฏิบัติหน้าที่ การใช้ตาแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง
พวกพ้องของตนเองและ/หรือผู้อื่นผู้ใด
2) สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร โดยผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้ าที่ที่ไม่เป็น
พฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่าง
ผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพื่อเอื้อประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือ
สัมปทานของหน่วยงาน แลกเปลี่ยนกับการกาหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผู้บริหารหน่วยงาน
1.4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร หมายถึง หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติราชการตามภารกิจของ
หน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1) การปลู กฝั งและสร้ างวัฒ นธรรมทางความคิดให้ เจ้า หน้าที่ในหน่ว ยงานมีค วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการกระทาที่เป็นประโยชน์ทับซ้อ หรือสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้
2) การปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการ
ร่วมต่อต้านทุจริตได้ โดยการปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจาหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน
3) การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน
หน่วยงานที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
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-31.5 คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน หมายถึง ระบบการบริหารงานของหน่วยงานที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี ยึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติ งาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม ดัชนีนี้เป็นการวัด
ระบบการทบริหารงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องของการบริหารงานบุคคล ยึดหลักการพัฒนาทรัพ ยากรมนุษย์
ได้แก่ การสรรหาการพัฒ นาและการรั กษาทรัพยากรมนุษย์ การบริห ารงบประมาณ ยึดหลั กความคุ้มค่า
หมายถึง หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณและความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน ยึดหลักการคานึงถึง
ความรู้ ความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) การกาหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานภารกิจหลักที่ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบ
ขั้นตอนและมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยกาหนดให้มีคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2) การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลในหน่วยงานตั้งแต่การบริหารทรัพยากรบุคคล
ตั้งแต่การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม มีคุณธรรมในการ
บริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน
3) การมีคุ ณธรรมในการบริ ห ารงบประมาณโดยการบริห ารงบประมาณการใช้จ่ ายเงิ น
งบประมาณจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและคุ้มค่ามากที่สุด
4) การมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ โดยพฤติกรรมของ
หัว หน้ างานต้องแสดงถึงการมีคุณธรรมในการสั่ งงานหรือมอบหมายงานให้ แก่ผู้ ใต้บังคั บบัญชา และต้อง
คานึงถึงขอบเขตอานาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุก
คนอย่างเท่าเทียมกัน
5) การให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานโดยผู้บริหาร
หน่วยงานต้องให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร
1.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานต้องมีรูปแบบ วิธีการ การสื่อสารเพื่อ
ถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบ เพื่อให้เกิดความตระหนักและให้
ความสาคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใส
2. แนวทาง
2.1 บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม
2.2 ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
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-42.3 ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดาเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และ
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาคประชาชนเข้ ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดย
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดาเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
2.4 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียน ร้องทุกข์
ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลสารภี (www.abtsarapee.go.th) และทางหมายเลขโทรศัพท์
0-4475-6457
2.5 กรณีพบการทุจริตจะดาเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564
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