
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
เรื่อง  เจตจ านงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต 

...................................................................  
 

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2   
(พ.ศ.2556 - 2560) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่  10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน                     
ที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม 
จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์ สุจริต ควบคู่ กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ
และตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ จึงได้ก าหนดนโยบายและความโปร่งใสเพ่ือเป็นมาตรฐาน
แนวทางปฏิบัติและค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบและ
ข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นท่ีจะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสส าหรับบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางถือปฏิบัติและ
ด าเนินการดังนี้ 

1. นโยบาย 
1.1 ด้านความโปร่งใส 

1) นโยบายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการด าเนินงานโดยการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้สาวนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในขั้นตอน
ต่างๆ ของหน่วยงาน ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการ และร่วม
ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน 

2) นโยบายการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการด าเนินการเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างจะต้องด าเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุกข้ันตอนตามกฎหมายที่ก าหนด 

3) นโยบายการให้เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลขององค์กร โดยจะต้องให้และเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

4) นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การให้บริการของ
หน่วยงาน โดยการด าเนินการ และจัดการกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อันไม่โปร่งใส
หรือทุจริตต่อหน้าที ่
 1.2 ด้านความพร้อมรับผิด 
   1) นโยบายความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน การบริหารงาน ทุกขั้นตอนที่ต้องมี
ความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด โดยการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ต้องมี
ความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผล
การปฏิบัติงานของตนเอง 
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 2) นโยบายที่แสดงถึงทิศทาง เจตจ านงของผู้บริหารในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต  
และพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด โดยการก าหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารที่จะต้องมีเจตจ านง
ในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต และพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม
ว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
 1.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
  1) นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์โดย
ต้องมีนโยบาย/แนวทาง เพ่ือป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของ
ตนเอง หรือผู้อื่นผู้ใด 
  2) นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ เรียกรับเงิน สิ่งของ สิ่งของ หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยต้องมีแนวทางป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่
เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเพ่ือแลกกับการปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ต าแหน่งหน้าที่ของ
ตนเองอย่างไม่เป็นธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตนเอง หรือผู้อื่นผู้ใด 
  3) นโยบายเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย โดยผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่
ที่ไม่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุน
กันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพ่ือเอ้ือผลประโยชน์ในสัญญา
โครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน แลกเปลี่ยนกับการก าหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผู้บริหารของ
หน่วยงาน 
 1.4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
  1) นโยบายเกี่ยวกับการด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานโดยการ
สร้างให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
  2) นโยบายการสร้างวัฒนธรรมเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จนก่อให้เกิด
วัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้ โดยการปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดพฤติกรรมและทัศนคติในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
  3) นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงานที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 1.5 ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน                                            
  1) นโยบายเกี่ยวกับการก าหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ชัดเจน
และเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยการ
ก าหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
  2) นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล โดยการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เช่น การ
บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม มีคุณธรรมในการบริหารบุคคล
ภายในหน่วยงาน 
  3) นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ โดยการบริหารงบประมาณการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และคุ้มค่ามากที่สุด 
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  4) นโยบายในการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติโดย
พฤติกรรมของหัวหน้างานต้องแสดงถึงการมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และ
ต้องค าถึงถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุก
คน อย่างเท่าเทียมกัน 
  5) นโยบายที่ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานโดย
ผู้บริหารหน่วยงานต้องให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์กร 
 1.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน คือ หน่วยงานต้องมีรูปแบบ วิธีการ การสื่อสารเพ่ือ
ถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพ่ือให้เกิดความตระหนักและให้
ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใส 
 2. แนวทาง 
     2.1 บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม 
     2.2 ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
     2.3 ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและ
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
     2.4 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน
ศูนย์ด ารงธรรมอบต. อ าเภอ และจังหวัด 
     2.5 กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง  
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ วันที่  21  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562 
                                                                
 
    (ลงชื่อ)            
          (นายรอปา  อีซอ) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

 
 
 
 
 
 

 


