
 
 

ประกาศส านักงานประมงจังหวัดพะเยา 

เรื่อง  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
............................................................ 

 

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
นโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกัน
และปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ นั้น 

ส านักงานประมงจังหวัดพะเยา จึงได้ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือเป็นมาตรฐาน 
แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรของส านักงานประมงจังหวัดพะเยาให้ยึดถือ และปฏิบัติ
ควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นที่จะให้ เจ้าหน้าที่ในส านักงานประมงจังหวัดพะเยาด าเนินการ
ตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต จึงก าหนดแนวทาง
ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานประมงจังหวัดพะเยาถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1.บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน
ด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 

2.ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต  

3.ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกข้ันตอน และเปิดโอกาส
ให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

4.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์
ด ารงธรรมจังหวัดพะเยา และศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอทุกอ าเภอ 

5.กรณีพบการทุจริตการด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่   15   เดือน มกราคม พ.ศ.  2564 

 

       (นายสนั่น  ปานบ้านแพ้ว) 
           ประมงจังหวัดพะเยา 



 
 

ประกาศส านักงานประมงจังหวัดพะเยา 

เรื่อง  นโยบายคุณธรรม และความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
............................................................ 

 

ส านักงานประมงจังหวัดพะเยา ปฏิบัติภารกิจหลักในการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพ่ือให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานประมงจังหวัดพะเยาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงมีการจัดท านโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส านักงานฯ เพ่ือเป็นกรอบและ
แนวทางในการปฏิบัติราชการของส านักงานประมงจังหวัดพะเยา และสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 อันจะเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของหน่วยงานภาตรัฐ 
พร้อมสร้างความม่ันใจ ศรัทธา และไว้ใจจากประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน 

นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส านักงานประมงจังหวัดพะเยาฉบับนี้ ได้
รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งมาตรฐานในการปฏิบัติ รวมทั้งมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ความประพฤติที่ดีบนพ้ืนฐานธรรมาภิบาลของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามความคาดหวังของ
ส านักงานฯ โดยบุคลาการของหน่วยงานจ าน าคุณธรรมและความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เป็นแนวทางปฏิบัติในการ
ด าเนินงาน และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายและความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ
ส านักงานฯ จึงได้ก าหนดแนวทางเพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารและปฏิบัติงาน 
จ านวน ๖ ด้าน ดังนี้ 

๑. ด้านความโปร่งใส 
    - ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน โดย

ยึดความถูกต้อง ซื่อสัตย์ โปร่งใส 
    - มุ่งเน้นการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส โดยยึดความถูกต้อง เป็นไปตาม

กฎหมาย/ระเบียบ คุ้ม ตรวจสอบได้ และซื่อสัตย์สุจริต  
    - ให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรด้วยความโปร่งใส ตอบสนองตามความต้องการ

ของประชาชน โดยยึดหลักความถูกต้อง ตรวจสอบได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
    - มุ่งเน้นการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การให้บริการ ด้วยความ

โปร่งใส รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้องและความเป็นมืออาชีพของบุคลากร 
2. ด้านความพร้อมรับผิด 
    - มุ่งมั่นให้การปฏิบัติงาน การบริหารงาน ทุกขั้นตอนตามหลักนิติ ธรรม และหลักภาระ

รับผิดชอบ โดยยึดความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
    - มุ่งมั่นในการแสดงถึงทิศทางเจตจ านง ในการบริหารงาน โดยมีวิสัยทัศน์ ยึดหลักความซื้อสัตย์

สุจริต โปร่งใสและพร้อมรับผิด 
3. ด้านการปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
    - มีมาตรการเด็ดขาดเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์

อ่ืนใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักนิติธรรม โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
    - ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบายด้วยความ

ถูกต้อง โปร่งใส มีส่วนร่วม พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 



4. ด้านคุณธรรมวัฒนธรรมในองค์กร 
    - มีมาตรการเด็ดขาดเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ

อย่างเคร่งครัด 
    - สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ไม่ทนต่อความทุจริตจนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการร่วม

ต่อต้านการทุจริตได้ตามหลักนิติธรรม ภาระรับผิดชอบ โดยยึดหลักความถูกต้อง และความซื่อสัตย์ 
    - ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรโดยยึดหลัก

นิติธรรม 
    - ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มตรวจสอบถ่วงดุลการบริหารงานให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใสใน

องค์กร 
5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
    - ใช้มาตรการเข้มงวดกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความ

ถูกต้อง และความเสมอภาค ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
    - มุ่งเน้นการบริหารจัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบ มีคุณธรรม จริยธรรมความ

โปร่งใส การมีส่วนร่วม และตรวจสอบได้ 
    - ให้ความส าคัญกับการบริหารงบประมาณย่างเป็นระบบ ตามหลักความโปร่งใส หลักนิติธรรม 

และประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยยึดหลักความคุ้มค่าและตรวจสอบได้ 
    - ให้ความส าคัญกับการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ 
    - ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
    - ให้ความส าคัญกับเนื้อหา ช่องทาง วิธีการ และความถี่ในการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดเกี่ยวกับ

นโยบายทั้ง ๕ ด้าน ตามหลักประสิทธิภาพประสิทธิผลให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับรับรู้  เข้าใจ และน าไปปฏิบัติอย่างมี
คุณธรรมและความโปร่งใส 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่    15    เดอืน มกราคม พ.ศ.  2564 

 

    (นายนายสนั่น  ปานบ้านแพ้ว) 
           ประมงจังหวัดพะเยา 
 
 


