ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา
เรื่อง การแสดงเจตจํานงสุจริตดานคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงาน
************************
องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา ขอประกาศเจตจํานงสุจริตดานคุณธรรมและความโปรงใส
ในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาเพื่อเปนมาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติ และคานิยม
สําหรับขาราชการและบุคลากรของหนวยงานใหยึดถือ และปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นๆ
โดยมุงมั่นที่จะนําหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มี
คุณธรรมปราศจากการทุจริต เพื่อใหบรรลุเจตนารมณดังกลาว ซึ่งประกอบดวยนโยบายและแนวทางใหสวน
ราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาถือปฏิบัติและดําเนินการ ดังนี้
1. นโยบาย
1.1 ดานความโปรงใส หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหนวยงานที่มีความ
โปรงใส การมีระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ดวยความ
เปนธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ ดังนี้
1) การให แ ละการเป ด เผยข อ มู ล ต า งๆ ของหน ว ยงานอย า งชั ด เจน ถู ก ต อ ง และ
ครบถวน รวมถึงการใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ของหนวยงานไดโดยสะดวก
และรวดเร็ว
2) การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ตองดําเนินการและสงเสริมใหเกิดความ
โปรงใสในทุกขั้นตอนตามกฎหมายที่กําหนด
3) การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานขั้นตอนตางๆ
ของหนวยงานตั้งแตการแสดงความคิดเห็น รวมวางแผนและจัดทําแผนงาน รวมดําเนินการและรวมติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน
4) การดําเนินการ การจัดการกับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่อัน
ไมโปรงใสหรือทุจริตตอหนาที่
1.2 ดานความพรอ มรับ ผิด หมายถึง การปฏิบั ติราชการตามภารกิจของเจาหนาที่ มี
ความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตน โดยคํานึงถึงความสําเร็จของงาน ยึดหลักธรรมจริยธรรม โดย
คํานึงถึงความถูกตองตามกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับและเชื่อถือจาก
ผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดเสียที่แสดงถึงความพยายามในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ ดังนี้
1) ผูบริหารและเจาหนาที่ของหนวยงานตองมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่อยางเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ
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-22) เจาหนาที่ตองปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ
ตางๆ อยางครบถวนและเครงครัด กลาหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง
3) การกําหนดทิศทางและนโยบายของผูบริหารหนวยงานที่จะตองมีเจตจํานงในการ
บริหารงานอยางซื่อสัตยสุจริต และพรอมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสรางความเชื่อมั่นแกสังคมวาการ
ขับเคลื่อนหนวยงานจะเปนไปอยางมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
1.3 ความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน หมายถึง พฤติกรรมของเจาหนาที่
ที่มีการดําเนินการโดยเปนธรรมและโปรงใน เปนไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหวางการสงมอบบริการ
ขั้นตอนการใหบริการ ไมเลือกปฏิบัติเมื่อไดรับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชน
สวนตน กลุมหรือพวกพอง หากเจาหนาที่ของหนวยงานมีพฤติการณเหลานี้มาก และเจาหนาที่ของหนวยงาน
ปฏิบั ติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือ ขั้ น ตอนการใหบ ริ ก ารดว ยความเปน ธรรมแล ว ก็จะสงผลให
หนวยงานมีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) สอดสองและปองกันไมใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานมีพฤติกรรมที่
เขาขายทุจริตตอหนาที่ เชน การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชนใดๆ จากผูมีสวนไดสวนเสียแลกกับการ
ปฏิบั ติงานของตนเอง หรือ การปฏิบัติหนาที่/การใชตําแหนงหนาที่ของตนเองอยางไมเ ปนธรรม เพื่อเอื้อ
ประโยชนแกตนเอง พวกพองของตนเองและ/หรือผูอื่นผูใด
2) สอดสงและปองกันการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหาร โดยผูบริหารตองปฏิบัติหนาที่ที่ไม
เปนพฤติกรรมที่เขาขายการทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเปนการทุจริตที่เกิดความสัมพันธเกื้อหนุนกัน
ระหว า งผู บ ริ ห ารของหน ว ยงานกั บ ผู มีส ว นไดเ สี ย ที่ เ ป น หน ว ยธุ ร กิ จเอกชน เพื่ อ เอื้ อ ประโยชน ใ นสั ญ ญา
โครงการหรือสัมปทานของหนวยงาน แลกเปลี่ยนกับการกําหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผูบริหาร
หนวยงาน
1.4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร หมายถึง หนวยงานภาครัฐมีการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจของหนวยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการ
ตอตานการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1) การปลูกฝงและสรางวัฒนธรรมทางความคิดใหเจาหนาที่ในหนวยงานมีความเขาใจ
เกี่ยวกั บการกระทํ าที่เ ป นผลประโยชนทั บซอ น หรือ สามารถแยกแยะประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวมได
2) การปลูกฝงและสรางใหเกิดวัฒนธรรมที่ไมทนตอการทุจริต จนกอใหเกิดวัฒนธรรม
ในการรวมตอตานทุจริตได โดยการปลูกฝง สั่งสอน หรือถายทอดพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติของ
เจาหนาที่ จนกลายเปนแนวทางปฏิบัติประจําหรือวัฒนธรรมของหนวยงาน
3) การจัด แผนปฏิบัติก ารปอ งกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถวงดุล
ภายในหนวยงานที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ
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1.5 คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน หมายถึง ระบบการบริหารงานของหนวยงานที่มี
การบริหารจัดการที่ดี ยึดระบบคุณธรรมความโปรงใสในการปฏิบัติงาน มุงเนนผลประโยชนสวนรวม ดัชนีนี้
เป นการวัด ระบบการบริหารงานภายในหนวยงาน ในเรื่อ งของการบริหารงานบุค คล ยึด หลักการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ไดแก การสรรหาการพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษย การบริหารงานงบประมาณ ยึด
หลักความคุมคา หมายถึง หนวยงานมีการใชจายงบประมาณ และความเปนธรรมในการมอบหมายงาน ยึด
หลักการคํานึงถึงความรู ความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) การกําหนดคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานภารกิจหลักที่ชัดเจนและเปนไปตาม
ระเบียบขั้นตอนและมีระบบปองกันและตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ โดยกําหนดใหมี
คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2) การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลในหนวยงาน ตั้งแตการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตั้งแตการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย พิจารณาความดีความชอบตองเปนไปดวยความยุติธรรม มีคุณธรรม
ในการบริหารงานบุคคลภายในหนวยงาน
3) การมี คุ ณ ธรรมในการบริ ห ารงบประมาณ โดยการบริ ห ารงบประมาณการใช
จายเงินงบประมาณจะตองเปนไปอยางโปรงใส และคุมคามากที่สุด
4) การมอบหมายงานที่มีความเปนธรรม เทาเทียม และไมเลือกปฏิบัติ โดยพฤติกรรม
ของหัวหนางานตองแสดงถึงการมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชาและตอง
คํานึงถึงขอบเขตอํานาจหนาที่ตามกฎหมายของผูรับมอบหมายงาน มีความเปนธรรมแกผูรับมอบหมายงาน
ทุกคนอยางเทาเทียมกัน
5) การใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยและสงเสริมการปฏิบัติงานโดย
ผูบริหารหนวยงานตองใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยและสงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในองคกร
1.6 ดานการสื่อ สารภายในหนว ยงาน หมายถึง หนว ยงานตองมีรูปแบบ วิธีการ การ
สื่อสารเพื่อถายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ดาน ใหเจาหนาที่ในหนวยงานรับทราบ เพื่อใหเกิดความตระหนัก
และใหความสําคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมความโปรงใส
2. แนวทาง
2.1 บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของ
ประชาชนดวยการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาคโปรงใสและเปนธรรม
2.2 ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด มีความรูความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
2.3 ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง สงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกขั้นตอน
และเปดโอกาสใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานโดยเปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินการกิจกรรมทุกรูปแบบ
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2.4 ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกข
ผานเว็ บ ไซต ขององคก ารบริหารสว นตํ าบลภูแลนคา (www.phulanka.go.th) และทางโทรศั พ ทหมายเลข
0-4405-6580
2.5 กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผูที่ทุจริตอยางจริงจัง
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายนิยม ดิเรกศิลป)
นายกองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา

