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1. ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่มีความโปร่งใส
การมีธรรมาภิบาล (Good Governance) ด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่ ดังนี้
1.1 การให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานต้องชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วนรวมถึงการ
ให้ ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
1.2 การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องดาเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสใน
ทุก ขัน้ ตอนตามที่กฎหมายกาหนด
1.3 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานในขั้นตอนต่างๆ
ของหน่ ว ยงาน ตั้งแต่แสดงความคิดเห็ น ร่ ว มวางแผนและจัดทาแผนงาน ร่ว มดาเนินการและร่ว มติดตาม
ตรวจสอบการ ดาเนินงานของหน่วยงาน
1.4 การดาเนินการ/การจัดการกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อันไม่
โปร่งใส หรือทุจริตต่อหน้าที่
2. ความพร้อมรับผิด (Accountability) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจ้าหน้าที่ที่มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยคานึงถึงความสาเร็จของงาน มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที่และพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมุ่งผลสาเร็จของงงาน ดังนี้
2.1 ผู้ บ ริ ห ารและเจ้ าหน้าที่ ของหน่ว ยงานต้องมีพฤติก รรมและทัศนคติที่แสดงถึงการ
ปฏิบัติงานตาม หน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ
2.2 เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ
อย่าง ครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง
2.3 การกาหนดทิศทางและนโยบายของผู้ บริห ารหน่ว ยงานที่จะต้องมีเจตจานงในการ
บริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการ
ขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน(Corruption - Free) หมายถึง พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่ มีการดาเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่างการส่งมอบบริการ
หรือ ขั้นตอนการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์
ส่วนตน กลุ่มหรือพวกพ้อง หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติกรรมเหล่านี้มากและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ปฏิบัติงานตาม กระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการด้วยความเป็นธรรมแล้ว ก็จะส่งผลให้หน่วยงาน
มีความปลอดจาก การทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้
3.1 สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมิให้มีความประพฤติที่เข้า
ข่ายการ ทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแลกกับ
การ ปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ตาแหน่งหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อ
เอื้อ ประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตนหรือผู้อื่นใด

-23.2 สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตใน
เชิง นโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้
ส่วนได้ ส่วนเสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน
แลกเปลี่ยนกับ การกาหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆของผู้บริหารของหน่วยงาน
4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) หมายถึง หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจ ของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการ
ต่อต้านการทุจริต อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
4.1 การปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เป็นการกล่อมเกลา
ทางสังคม (Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริต จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริตและก่อให้เกิดการ
ลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะทาให้เกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระทาการทุจริต
4.2 การปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ ส่วนรวมให้ได้ ซึ่งถือเป็นการป้องกันการทุจริตตั้งแต่รากฐานของพฤติกรรมการทุจริต
4.3 กาหนดและจัดทาแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
4.4 การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทาให้
เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานเห็นความสาคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
ในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้
5.คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity) หมายถึง ระบบการบริหารงานของหน่วยงานที่มีการ
บริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม มีระบบการ
บริหารงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องของการบริหารงานบุคคล (Personnel Management) ยึดหลักการพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ได้ แก่ การสรรหา การพั ฒ นาและการรักษาทรัพ ยากรมนุษย์ การบริห ารงบประมาณ
(Budget Execution) ยึดหลักความคุ้มค่า หมายถึง หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ราชการ และตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณและความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน
(Fairness in Work Assignment) ยึดหลักการคานึงถึงความรู้ ความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้
5.1 การให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงาน โดยให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
5.2 การปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ และจะต้อง
เป็นการ ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
5.3 การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน ทั้งในด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ เป็นต้น กระบวนการสร้างแรงจูงใจและ
ความก้าวหน้า ในสายงาน และในด้านการพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่
5.4 การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่าง
โปร่งใส และจะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จาเป็นต่อการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่ามาก
ที่สุด
5.5 การมีคุณธรรมในการสั่งงานมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่จะต้องคานึงถึง
ขอบเขต อานาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่าง
เท่าเทียม มี การสื่อสารและเอาใจใส่ ติดตามในการมอบหมายงานที่ได้มอบหมายไป ตลอดจนรับผิดชอบในผล
ของงานที่ได้รับ มอบหมายไปด้วย
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5.6
เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน
6.ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน มีนโยบายถ่ายทอดเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของภาครัฐ การประกาศเจตจานงสุจริตและนโยบายของผู้บริหารให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ มี
ทัศนคติที่ดี เกิดแรงจูงใจร่วมกันปฏิบัติตามนโยบายด้วยการสื่อสารสองทางในเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ ใช้ทั้ง
รูปแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ โดยมีช่องทางที่หลากหลายและนาระบบเทคโนโลยีมาพัฒนาการ
สื่อสารให้มีคุณภาพ
***********************************

