มาตรการและแนวทางปฏิบัติตามประกาศเจตจานงสุจริตของผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร
ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561
*********************************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของ
รัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กาหนดให้ ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กั บการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบของเจ้าหน้าที่ ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ
พร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ
จังหวัดมุกดาหาร จึงได้กาหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสาหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้
ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนาหน่วยงานให้ดาเนินงานตามภารกิจ
ด้วยความโปร่งใส บริหารด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี คุณธรรม ปราศจากความทุ จริต จึง กาหนดแนวทางให้
ส่วนราชการในสังกัดจังหวัดมุกดาหารถือปฏิบัติและการดาเนินการ ดังนี้
ข้อ 1 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
1.1 คานิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
ทุจริต หมายถึง การแสวงหาผลประโยชน์ทมี่ ิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผูอ้ ื่น
คอร์รัปชั น หมายถึง การให้สัญญาว่าจะให้ การรับ เรียกรับ ทรัพย์สิน ไม่ ว่าจะอยู่ใน
รูปแบบของเอกสาร ข้อมูล เงินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้บุคคลยกเว้นการกระทาอัน
เป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ต่อตนเองหรือผลประโยชน์ใดๆ อันมิชอบให้กับตนเอง พวกพ้อง ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระทาที่ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ของหน่วยงาน และกฎหมาย
กฎ ระเบียบ นโยบาย ต่อประชาชน กลุ่มบุคคล หรือบุคลากร บริษัทห้างร้านหรือผู้มีส่วนได้เสีย และองค์กรอื่น
ใดที่ติดตามเกี่ยวกับหน่วยงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้น
แต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้กระทาได้
1.2 หลักทั่วไปของนโยบายในการต่อต้านคอร์รัปชัน
ห้ามผู้บ ริห าร ข้าราชการ พนัก งานราชการ ลูก จ้าง เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุ ก
ประเภทของหน่วยงาน ดาเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และห้ามกระทาการอื่นใดที่เป็นการ
เกี่ ยวข้องกั บ การทุ จ ริตคอร์รัป ชันทุ ก รูป แบบ ไม่ ว่าทางตรงหรือทางอ้ อมก็ ตาม โดยยึ ด หลัก ธรรมาภิบ าล
คุณธรรมจริยธรรม และยึดหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของข้าราชการและปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานและข้อกาหนดในการดาเนินงานเพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดทางกฎหมาย
1.3 แนวทางปฏิบัติ
บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานต้องปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนดไว้ ดังนี้
1) ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือ การรับสินบน
จรรยาบรรณข้าราชการ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นๆ ของทางราชการ โดยต้องไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
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-22) ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึง เจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน การให้
หรือรับสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับหน่วยงาน ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม
เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน
3) ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน โดยถือเป็นหน้าที่
ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
4) ในการดาเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รปั ชัน บุคลากรทุกระดับ
จะต้องปฏิบัติโดยระมัดระวัง โดยเฉพาะเรื่อง ต่อไปนี้
- การให้หรือรับของขวัญ ของก านัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้
เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ของข้าราชการที่กาหนด รวมถึงนโยบายการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตอย่างเคร่งครัด
- การให้เงินบริจาค เพื่อการกุศลแก่องค์ใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม
ต้องดาเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบที่กาหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมี
การติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกนาไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
- การจัดซื้อจัดจ้างกั บบริษัท ห้างร้าน หรือเอกชน และความสัมพันธ์ท างธุรกิ จ
รวมถึงการติดต่องานกับผู้มีส่วนได้เสียหรือบริษัทเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะต้องเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
5) ส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่กระทาความดี ปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต
ข้อ 2 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
2.1 ด้านความโปร่งใส (Transparency)
1) นโยบายการให้เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลขององค์กร โดยจะต้องให้เปิดเผยข้อมูลต่างๆ
ของหน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึง
ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว โดยยึดหลักความสุจริต เที่ยงธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย เช่นการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2) นโยบายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ดาเนินงาน โดยการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ของหน่วยงาน
ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดทาแผนงาน ร่วมดาเนินการ และร่วมติดตามตรวจสอบการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม
3) นโยบายดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
จะต้องดาเนินการโดยโปร่งใส ไม่รับหรือเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ จากการปฏิบัติงาน ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนตาม
กฎหมายที่กาหนด จึงขอให้ทุกส่วนราชการ ศึกษารายละเอียดสาระสาคัญของพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และถือปฏิบัติเรื่องการส่งเสริมให้ภาครัฐประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามข้อตกลงคุณธรรมเพื่อยกระดับความโปร่งใสของโตนงการจัดซื้อจัดจ้าง
ของภาครัฐโดยเคร่งครัด
2.2 ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability)
1) นโยบายความพร้อมในการปฏิบัติงาน การบริหารงาน ทุกขั้นตอนต้องมีความถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด โดยการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ต้อง
มีความถูกต้องโดยยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วน
และเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการกระทาของตนเอง
2) นโยบายในการบริห ารผลการปฏิ บัติ งานและการด าเนิ นการกั บ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ มี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่า โดยกาหนดแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับผู้ที่มีผลการ
ปฏิบัติงานที่ไม่ถึงเกณฑ์ ให้มีระบบการรายงานหรือการกากับติดตามอย่างต่อเนื่องและพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อ
ผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ
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-33) นโยบายที่แสดงถึงทิศทาง เจตจานงของผู้บริหารในการบริหารงานอย่ างซื่อสัตย์
สุจริตและพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด โดยการกาหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารที่จะต้องมี
เจตจานงในการบริหารงานอย่างซือ่ สัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่
สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
4) นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การให้บริการของหน่วยงาน
ด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม รวดเร็วยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ โดยการดาเนินการและจัดการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อันไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่
2.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-free)
1) นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์
โดยต้องมีนโยบาย/แนวทาง เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง
ของตนเอง หรือผู้อื่นผู้ใด
2) นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เรียกรับเงิน สิ่งของ หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยต้องมีแนวทางป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็น
พฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานของตนเอง พวกพ้องของตนเอง หรือผู้อื่นผู้ใด
3) นโยบายเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย โดยผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่
ที่ไม่เป็นพฤติกรรมทีเ่ ข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกัน
ระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพื่อเอื้อ ผลประโยชน์ในสัญญา
โครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน แลกเปลีย่ นกับการกาหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผู้บริหารของหน่วยงาน
2.4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)
1) นโยบายการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนั ต่อการทุจริต
อายและเกรงกลัวต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้ โดยการปลูกฝัง สั่งสอน
หรือถ่ายทอดพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจาหรือ
วัฒนธรรมของหน่วยงาน ยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม
2) นโยบายเกี่ยวกับการดาเนิ นการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยการ
สร้างให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทาทีเ่ ป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานรวมทั้ ง ส่ง เสริ ม การปฏิบัติง านเพื่อป้องกั น ผลประโยชน์ทั บ ซ้อน โดยให้
หน่วยงานศึกษาทาความเข้าใจ “คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดมุกดาหาร” และ
ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
ของจังหวัด ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
3) นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การ โดยการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงานที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
2.5 ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity)
1) นโยบายเกี่ยวกับการกาหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่
ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน มีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยการกาหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้ (1) ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลัก โดยจัดทาคู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ (2) ให้มีการปฏิบัติงาน การบริการ ตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม
โดยมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจ และระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการให้ผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน และจัดให้มีระบบป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันและละเว้นการปฏิบตั ิ
/หน้าที…่

-4หน้าที่ตามภารกิจหลัก (3) ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอนอย่างเคร่งคั ด
เป็นมาตรฐานและยึดหลักความถูกต้องอยู่เสมอ (4) ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ความเป็นธรรม เท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ (5) การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความจาเป็น คุ้มค่า โปร่งใส
และตรวจสอบได้ (6) ให้มีการอภิบายรายละเอียดของงาน กาหนดเป้า หมาย ติดตาม ให้คาแนะนา และร่วม
แก้ไขปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมาย และ (7) ให้มีการรายงายผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบเป็นประจาทุกเดือน
2) นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล โดยการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม มีคุณธรรมในการ
บริหารบุคคลภายในหน่วยงาน
3) นโยบายคุณธรรมการบริหารงบประมาณ โดยการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
4) นโยบายในการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ
โดยพฤติ ก รรมของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาต้ อ งแสดงถึ ง การมี คุ ณ ธรรมในการสั่ ง งานหรื อ มอบหมายงานให้ แ ก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาและต้องคานึงถึงขอบเขตอานาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่
ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
5) นโยบายที่ให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานโดยให้
ผู้บริหารหน่วยงานต้องให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวย และส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร
2.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน (Communication) คือ หน่วยงานต้องมีรูปแบบ
วิธีการ การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบ
เพื่อให้เกิดความตระหนัก และให้ความสาคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดัง นี้ (1) สื่อสารประชาสัม พั นธ์ในการถ่า ยทอดนโยบาย ทั้ ง 5 ด้าน ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนักและให้ความสาคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร เช่น หนังสือสั่งการ การปิดประกาศ ประกาศ
เว็บไซต์ เป็นต้น (2) ให้ความสาคัญกั บการเปิดโอกาสให้ มี การสื่อสาร 2 ทาง โดยการรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น เช่น หนังสือแสดงความคิดเห็น การแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
แนวทางปฏิบัติ
1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
2. การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดาเนินการโดยโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ไม่ รับหรือเรียก
รับผลประโยชน์ใดๆ และต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
3. ปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากร ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์
ผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
5. กรณีพบการทุจริตจะสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผูท้ ที่ ุจริตอย่างจริงจัง
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