คําแถลงนโยบาย
ของ
นายโกศล ทิ่มบอแร
นายกองคการบริหารสวนตําบลอินทประมูล
แถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบลอินทประมูล
เรียน ทานประธานสภา และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลอินทประมูล
กระผม นายโกศล ทิมบอแร ไดรับความไววางใจจากพี่นองชาวตําบลอินทประมูล ให
กระผมไดเขามาดํารงตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลอินทประมูล เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2555
ที่ผานมานั้น ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 58/5 กอนที่กระผมเขารับตําแหนงหนาที่ ตองแถลงนโยบายการบริหารตอ
สภาองคการบริหารสวนตําบล โดยไมมีการลงมติ
ดังนั้น กระผม นายโกศล ทิมบอแร จึงขอแถลงนโยบายการบริหารงานองคการบริหารสวน
ตําบลอินทประมูล ตอที่ประชุมสภาแหงนี้ ไดรับทราบดังนี้
1. นโยบาย
1.1 ดานความโปรงใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของ
หนวยงานที่มีความโปรงใส การมีระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good
Governance) ดวยความเปนธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ ดังนี้
1) การใหและการเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงานตองชัดเจน ถูกตอง และครบถวน
รวมถึงใหประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ของหนวยงานไดโดยสะดวกและรวดเร็ว
2) การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ตองดําเนินการและสงเสริมใหเกิดความโปรงใส
ในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนด
3) การเปดโอกาสใหมีผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานในขั้นตอนตางๆ
ของหนวยงาน ตั้งแตการแสดงความคิดเห็น รวมวางแผนและจัดทําแผนงาน รวมดําเนินการ และรวมติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน
4) การดําเนินการ การจัดการเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่อันไม
โปรงใสหรือทุจริตตอหนาที่
1.2 ดานความพรอมรับผิด (Accountability) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจ
ของเจาหนาที่มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตน โดยคํานึงถึงความสําเร็จของงาน ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม โดยคํานึงถึงความถู กตองตามกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับและ
เชื่อถือจากผูรับบริการหรือผูมีสวนไดเสียที่แสดงถึงความพยายามในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ
ดังนี้
1) ผูบริหารและเจาหนาที่ของหนวยงานตองมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่อยางเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ
2) เจาหนาที่ตองปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ
อยางครบถวนและเครงครัด กลาหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง
3) การกําหนดทิศทางและนโยบายของผูบริหารหนวยงานที่จะตองมีเจตจํานงในการ
บริหารงานอยางซื่อสัตยสุจริต และพรอมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสรางความเชื่อมั่นแกสังคมวาการ
ขับเคลื่อนหนวยงานจะเปนไปอยางมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล

1.3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิ บัติงาน (Corruption - Free Index) หมายถึง
พฤติกรรมของเจาหนาที่ที่มีการดําเนินการโดยเปนธรรมและโปรงใส เปนไปตามกระบวนการมาตรฐานใน
ระหวางการสงมอบบริการหรือขั้นตอนการใหบริการ ไมเลือกปฏิบัติเมื่อไดรับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ
เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนสวนตน กลุมหรือพวกพอง หากเจาหนาที่ของหนวยงานมีพฤติกรรมเหลานี้มาก
และเจาหนาที่ของหนวยงานปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการใหบริการดวยความเปน
ธรรมแลว ก็จะสงผลใหหนวยงานมีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) สอดสองและปองกันการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงาน มิใหมีพฤติกรรมที่เขาขาย
การทุจริตตอหนาที่ เชน การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชนใดๆ จากผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อแลกกับการ
ปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติละเวนการปฏิบัติหนาที่ การ ใชตําแหนงหนาที่ของตนเองอยางไมเปน
ธรรม เพื่อเอื้อประโยชนแกตนเอง พวกพองของตน และ/หรือผูอื่นผูใด
2) สอดสองและปองกันการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหาร มิใหมีพฤติกรรมที่เขาขายการทุจริตใน
เชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเปนการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธเกื้อห นุนกันระหวางผูบริหารของหนวยงานกับผู
มีสวนไดสวนเสียที่เปนหนวยธุรกิจเอกชน เพื่อเอื้อผลประโยชนในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหนวยงาน
แลกเปลี่ยนการกําหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผูบริหารของหนวยงาน
1.4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index) หมายถึง หนวยงาน
ภาครัฐมีการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหนวยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม
จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการตอตานการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1) การปลูกฝง สั่งสอน หรือถายทอดแนวทางซึ่งกันและกันของเจาหนาที่ในหนวยงาน
เพื่อ ใหมีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน จนกลายเปนแนวทางซึ่งกันและกันของเจาหนาที่ใน
หนวยงาน เพื่อใหมีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน จนกลายเปนแนวทางปฏิบัติประจําหรือ
วัฒนธรรมที่ดีของหนวยงาน เปนการกลอมเกลาทางสังคม (Socialization) ใหไมยอมรับพฤติกรรมการ
ทุจริต จนกระทั่งไมทนตอการทุจริต และกอใหเกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะทําใหเกิด
ความละอายหรือความกลัวที่จะกระทําการทุจริต
2) การปลูกฝงและสรางใหเกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวมใหได ซึ่งถือเปนการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน
3) กําหนดและจัดทําแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน
4) การมีกระบวนการตรวจสอบถวงดุลภายในที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให
เจาหนาที่ในหนวยงานเห็นความสําคัญ และเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนกอใหเกิดเปนวัฒนธรรม
ในการรวมตอตานการทุจริตได
1.5 คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity Index) หมายถึง ระบบการ
บริหารงานของหนวยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปรงใสในการปฏิบัติงาน มุงเนน
ผลประโยชนสวนรวม ดัชนีนี้ เปนการวัดระบบก ารบริหารงานภายในหนวยงาน ในเรื่องของการบริหารงาน
บุคคล (Personnel Management) ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดแก การสรรหา การพัฒนาและการ
รักษาทรัพยากรมนุษย การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) ยึดหลักความคุมคา หมายถึง หนวยงาน
มีการใชจายงบประมาณเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการและตรงตามวัตถุประสงคการใชจายงบประมาณ
และความเปนธรรมในการมอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) ยึดหลักการคํานึงถึงความรู
ความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) การใหความสําคัญกับการปฏิบัติงาน โดยใหมีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2) การปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอยางเครงครัดอยูเสมอ และจะตอง
เปนการปฏิบัติงานอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน
3) การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหนวยงาน ตั้งแตการบริหารทรัพยากร
บุคคล ไดแก การบรรจุ แตงตั้ ง โยกยาย พิจารณาความดีความชอบ เปนตน กระบวนการสรางแรงจูงใจ
ความกาวหนาในสายงาน และการพัฒนาสมรรถนะเจาหนาที่

4) การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ การใชจายเงินงบประมาณจะตองเปนไปอยาง
โปรงใส และจะตองพิจารณาใชจายในสิ่งที่จําเปนตอการดําเนินงานตามภ ารกิจของหนวยงานอยางคุมคามาก
ที่สุด
5) การมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชา ที่จะตองคํานึงถึง
ขอบเขตอํานาจหนาที่ตามกฎหมายของผูมอบหมายงาน มีความเปนธรรมแกผูรับมอบหมายงานทุกคนอยาง
เทาเทียมกัน มีการสื่อสารและเอาใจใส ติดตามในกา รมอบหมายงานที่ไดรับมอบหมายไป ตลอดจนรับผิดชอบ
ผลของงานที่ไดรับมอบหมายไปดวย
6) การใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยและสงเสริมการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ในหนวยงาน
1.6 ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน คือ หนวยงานตองมีรูปแบบวิธีการ การสื่อสารเพื่อ
ถา ยทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ดาน ใหเจาหนาที่ในหนวยงานรับทราบ เพื่อใหเกิดความตระหนักและให
ความสําคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมความโปรงใส
สนับสนุนนโบบายอําเภอ จังหวัด และนโยบายเรงดวนของรัฐบาลที่เปนประโยชน โดย
กระผมพรอมนํานโยบายมาปฏิบัติตอไป
สโลแกน
อบต.อินทประมูล เพิ่มพูนคุณธรรม นําพาชีวี สิ่งดีดีเราตองทํา
คติสวนตัวของขาพเจา
ทําดีตองไดดี
กระผมนายโกศล ทิมบอแรนายกองคการบริหารสวนตําบลอินทประมูล ขอแถลงนโยบายกับ
สภาองคการบริหารสวนตําบลอินทประมูล ภายในระยะเวลา 4 ป จะมุงมั่นบริหารงานราชการ โดยจะนํา
นโยบายที่ใหไว ไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลอยางมีคุณภาพ ตามที่พี่นองประชาชนตําบล
อินทประมูลมอบความไววางใจให และจะสรางสรรคผลงานอยางเปนระบบ เพื่อความเจริญของตําบลอินท
ประมูลตอไป
ขอขอบพระคุณอยางสู

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลอินทประมูล
เรื่อง กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส ปราศจากการทุจริต
**********************
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว ) พ.ศ. 2557
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางรา ชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต ระยะที3่ (พ.ศ.
2560 2- 564) และนโยบายของรัฐบาล ขอที่ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล
และการปองกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งไดกําหนดใหมีการปลูกฝงคานิยม
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเปนขาราชการ และความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับ
การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่ภาครัฐในทุกระดับ เพื่อตอบสนองความตองการพรอมอํานวยความสะดวกแกประชาชน เพื่อสราง
ความเชื่อมั่นในระบบราชการ
องคการบริหารสวนตําบลอินทประมูล จึงไดกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
ปราศจากการทุจริต เพื่อเปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบั ติและคานิยมสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ขององคการบริหารสวนตําบลอินทประมูล ใหยึดถือและปฏิบัติควบคูกับ
กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นๆ โดยมุงเนนที่จะนําหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส
บริหารดวยความซื่อสัตยสุ จริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อใหบรรลุเจตนารมณดังกลาว ซึ่ง
ประกอบดวยนโยบายและแนวทาง ใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลอินทประมูลทุกคนถือปฏิบัติและ
ดําเนินการดังนี้
1. นโยบาย
1.1 ดานความโปรงใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของ
หนวยงานที่มีความโปรงใส การมีระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good
Governance) ดวยความเปนธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ ดังนี้
1) การใหและการเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงานตองชัดเจน ถูกตอง และครบถวน
รวมถึงใหประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ของหนวยงานไดโดยสะดวกและรวดเร็ว
2) การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ตองดําเนินการและสงเสริมใหเกิดความโปรงใส
ในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนด
3) การเปดโอกาสใหมีผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานในขั้นตอนตางๆ
ของหนวยงาน ตั้งแตการแสดงความคิดเห็น รวมวางแผนและจัดทําแผนงาน รวมดําเนินการ และรวมติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน
4) การดําเนินการ การจัดการเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่อันไม
โปรงใสหรือทุจริตตอหนาที่
/1.2 ดานความ.......

-21.2 ดานความพรอมรับผิด (Accountability) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจ
ของเจาหนาที่มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตน โดยคํา นึงถึงความสําเร็จของงาน ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม โดยคํานึงถึงความถูกตองตามกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับและ
เชื่อถือจากผูรับบริการหรือผูมีสวนไดเสียที่แสดงถึงความพยายามในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ
ดังนี้
1) ผูบริหารและเ จาหนาที่ของหนวยงานตองมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่อยางเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ
2) เจาหนาที่ตองปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ
อยางครบถวนและเครงครัด กลาหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง
3) การกําหนดทิศทางและนโยบายของผูบริหารหนวยงานที่จะตองมีเจตจํานงในการ
บริหารงานอยางซื่อสัตยสุจริต และพรอมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสรางความเชื่อมั่นแกสังคมวาการ
ขับเคลื่อนหนวยงานจะเปนไปอยางมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
1.3 ความปลอดจากกา รทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index) หมายถึง
พฤติกรรมของเจาหนาที่ที่มีการดําเนินการโดยเปนธรรมและโปรงใส เปนไปตามกระบวนการมาตรฐานใน
ระหวางการสงมอบบริการหรือขั้นตอนการใหบริการ ไมเลือกปฏิบัติเมื่อไดรับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ
เพื่อใหไ ดมาซึ่งผลประโยชนสวนตน กลุมหรือพวกพอง หากเจาหนาที่ของหนวยงานมีพฤติกรรมเหลานี้มาก
และเจาหนาที่ของหนวยงานปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการใหบริการดวยความเปน
ธรรมแลว ก็จะสงผลใหหนวยงานมีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) สอดสองและปองกันการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงาน มิใหมีพฤติกรรมที่เขาขาย
การทุจริตตอหนาที่ เชน การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชนใดๆ จากผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อแลกกับการ
ปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติละเวนการปฏิบัติหนาที่ การใชตําแหน งหนาที่ของตนเองอยางไมเปน
ธรรม เพื่อเอื้อประโยชนแกตนเอง พวกพองของตน และ/หรือผูอื่นผูใด
2) สอดสองและปองกันการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหาร มิใหมีพฤติกรรมที่เขาขายการทุจริตใน
เชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเปนการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธเกื้อหนุนกันระห วางผูบริหารของหนวยงานกับผู
มีสวนไดสวนเสียที่เปนหนวยธุรกิจเอกชน เพื่อเอื้อผลประโยชนในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหนวยงาน
แลกเปลี่ยนการกําหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผูบริหารของหนวยงาน
1.4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index) หมายถึง หนวยงาน
ภาครัฐมีการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหนวยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม
จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการตอตานการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1) การปลูกฝง สั่งสอน หรือถายทอดแนวทางซึ่งกันและกันของเจาหนาที่ในหนวยงาน
เพื่อใหมีพฤติ กรรมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน จนกลายเปนแนวทางซึ่งกันและกันของเจาหนาที่ใน
หนวยงาน เพื่อใหมีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน จนกลายเปนแนวทางปฏิบัติประจําหรือ
วัฒนธรรมที่ดีของหนวยงาน เปนการกลอมเกลาทางสังคม (Socialization) ใหไมยอมรับพฤติก รรมการ
ทุจริต จนกระทั่งไมทนตอการทุจริต และกอใหเกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะทําใหเกิด
ความละอายหรือความกลัวที่จะกระทําการทุจริต
2) การปลูกฝงและสรางใหเกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวมใหได ซึ่งถือเปนการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน
/3) กําหนด....

-33) กําหนดและจัดทําแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน
4) การมีกระบวนการตรวจสอบถวงดุลภายในที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให
เจาหนาที่ในหนวยงานเห็นความสําคัญ และเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนกอใหเกิดเปนวัฒนธรรม
ในการรวมตอตานการทุจริตได
1.5 คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity Index) หมายถึง ระบบการ
บริหารงานของหนวยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปรงใสในการปฏิบัติงาน มุงเนน
ผลประโยชนสวนรวม ดัชนีนี้ เปนการวัดระบบการบริหารงานภายในหนวยงาน ในเรื่องของการบริหารงาน
บุคคล (Personnel Management) ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดแก การสรรหา การพัฒนาและการ
รักษาทรัพยากรมนุษย การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) ยึดหลักความคุมคา หมายถึ ง หนวยงาน
มีการใชจายงบประมาณเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการและตรงตามวัตถุประสงคการใชจายงบประมาณ
และความเปนธรรมในการมอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) ยึดหลักการคํานึงถึงความรู
ความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) การใหความสําคัญกับการปฏิบัติงาน โดยใหมีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2) การปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอยางเครงครัดอยูเสมอ และจะตอง
เปนการปฏิบัติงานอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน
3) การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหนวยงาน ตั้งแตการบริห ารทรัพยากร
บุคคล ไดแก การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย พิจารณาความดีความชอบ เปนตน กระบวนการสรางแรงจูงใจ
ความกาวหนาในสายงาน และการพัฒนาสมรรถนะเจาหนาที่
4) การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ การใชจายเงินงบประมาณจะตองเปนไปอยาง
โปรงใส และจะตองพิจารณาใชจ ายในสิ่งที่จําเปนตอการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานอยางคุมคามาก
ที่สุด
5) การมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชา ที่จะตองคํานึงถึง
ขอบเขตอํานาจหนาที่ตามกฎหมายของผูมอบหมายงาน มีความเปนธรรมแกผูรับมอบหมายงานทุกคนอยาง
เทาเทียมกัน มีการสื่อสารและเอาใจใส ติดตามในการมอบหมายงานที่ไดรับมอบหมายไป ตลอดจนรับผิดชอบ
ผลของงานที่ไดรับมอบหมายไปดวย
6) การใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยและสงเสริมการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ในหนวยงาน
1.6 ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน คือ หนวยงานต องมีรูปแบบวิธีการ การสื่อสารเพื่อ
ถายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ดาน ใหเจาหนาที่ในหนวยงานรับทราบ เพื่อใหเกิดความตระหนักและให
ความสําคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมความโปรงใส
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15
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