ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
เรื่อง การประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน
...................................................
ด!วย ป#จจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐได!
ถูกกําหนดเป.นกลยุทธที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติวาด!วยการป3องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งถือเป.นการยกระดับ ให!การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครั ฐ เป. น มาตรการป3 อ งกั น การทุ จ ริ ต ในเชิ ง รุ ก ที่ ห นวยงานภาครั ฐ ทั่ ว ประเทศจะต! อ ง
ดําเนินการโดยมุงหวังให!หนวยงานภาครัฐได!รับทราบถึงข!อบกพรองตาง ๆ ที่สะท!อนจากเครื่องมือ ที่ใช!ในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ และนํามาปรับปรุงพัฒนาหนวยงานภาครัฐให!มีความ
โปรงใส เป.นธรรม ปลอดจากการทุจริต ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให!
หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานเข!ารวมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวย
ภาครัฐ ในปDงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 25๖0 ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. เสนอ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ ขอประกาศแสดงเจตจํานงที่จะบริหารด!วยความซื่อสัตย
สุจริตมีคุณธรรม มีความโปรงใส ปราศจากการทุจริต และพร!อมที่จะได!รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตามเจตจํานงทั้งตอเจ!าหน!าที่ภายในหนวยงานและสาธารณชนภายนอกหนวยงาน ดังนี้
ขอ 1. เจตจํ า นงในการบริ หารงานและนํ า หนวยงานดวยความซื่ อ สั ต ย" สุจ ริ ต ทั้ ง ตอ
เจาหนาที่ภายในหนวยงานและสาธารณชนภายนอกหนวยงาน
เพื่ อเป. น การแสดงความตั้ งใจหรื อคํ า มั่ น ที่ จ ะนํ า หนวยงานด! ว ยความซื่ อสั ต ย สุ จ ริ ต มี
คุณธรรม มีความโปรงใส ปราศจากการทุจริต และพร!อมที่จะได!รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
เจตจํานงที่ได!แสดงไว!
ขอ 2. นโยบายในการพัฒนาองค"กรใหมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ
กําหนดนโยบายในการพัฒนาองคกรให!มีคุณธรรมและความโปรงในการดํ าเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ เพื่อให!ผู!บริหารและพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ มุงมั่นพัฒนาหนวยงาน
ให!มีคุณธรรมและความโปรงใสตามแนวทางการประเมิ นคุณธรรมและความโปรงใสในการดํ าเนิ นงานของ
หนวยงานภาครัฐ 6 ด!าน ดังนี้
2.1 ดานความโปรงใส เป.นการเปHดเผยข!อมูล รวมถึงการดําเนินการตามภารกิจหน!าที่
ด!วยความสุจริต โปรงใส และเที่ยงธรรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) มุงเน!นการปฏิบัติงานด!วยความโปรงใส ตรวจสอบได! โดยยึดหลักความซื่อสัตยสุจริต
ถูกต!อง เป.นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อยางเครงครัด
(2) ให!ความสําคัญในการเปHดเผยข!อมูลของหนวยงานด!วยความโปรงใสโดยยึดหลักความ
สุจริต เที่ยงธรรม ถูกต!อง ตรวจสอบได!ตอบบทบัญญัติของกฎหมาย
//(3) ให!ความสําคัญ...

-๒(3) ให!ความสําคัญกับการเปHดโอกาสให!ผู!มีสวนเสียเข!ามามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน โดย
ยึดหลักความถูกต!อง สุจริต โปรงใสและเที่ยงธรรม
(4) มุงเน!นการบริหารจัดการเรื่องร!องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด!วยความโปรงใสเที่ยง
ธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต!องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ
2.2 ดานความพรอมรับผิด ผู!บริหารและพนักงานมีความมุงมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็ม
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน พร!อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน!าที่
ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) มุงเน!นในการขับเคลื่อนหนวยงานให!เป.นไปอยางมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมโดยยึดหลัก
สุจิต โปรงใสและเที่ยงธรรม และพร!อมรับผิด
(2) มุงมั่นในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานตามหน!าที่อยางเต็มใจ กระตือรือร!น มีความพร!อม
ที่จะปฏิบัติหน!าที่ตามที่กําหนดไว!ในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกต!องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อยางเครงครัด
2.3 ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน สงเสริมให!ผู!บริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) ยึดมั่นในการบริหารจัดการองคกรเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย
(2) ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ไมรับ
สินบนและการใช!ตําแหนงหน!าที่ในการเอื้อประโยชนในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ
2.4 ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองค"กร สงเสริมให!ผู!บริหารและพนักงานปฏิบัติตนตาม
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) สร!างวัฒนธรรมองคกรเพื่อให!ผู!บริหารและพนักงานไมทนตอการทุจริต อายและเกรง
กลัวตอการทุจริต จนกอให!เกิดวัฒนธรรมในการตอต!านการทุจริตได!ตามหลักนิติธรรม ภาระรับผิดชอบโดยยึด
หลักความถูกต!อง สุจริต โปรงใสและเที่ยงธรรม
(2) ให!ความสําคัญกับการปฏิบัติตามแผนป3องกันและปราบปรามการทุจริตในองคกร
(3) มี แนวทางในการปฏิ บั ติ งานเพื่ อป3 องกั น ผลประโยชนทั บ ซ! อนในหนวยงาน โดยให!
ผู!บริหารและพนักงานถือปฏิบัติอยางเครงครัด
2.5 ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได!มาตรฐาน ยึดหลัก
ความถูกต!อง เป.นธรรม เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายใน
หนวยงานเป.นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
(๑) มุงเน!นการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต!องตาม
กฎหมาย ระเบียบ มติ ด!วยความสุจริต โปรงใสและเที่ยงธรรม
(๒) มุงเน!นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม
(3) มุงเน!นการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกต!องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ
โปรงใสตรวจสอบได! คุ!มคาและเกิดประโยชนสูงสุด

//(4) ให!ความสําคัญ...

-๓(4) ให!ความสําคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน!าที่ และความ
รับผิดชอบด!วยความเป.นธรรม เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ
(5) ให! ค วามสํ า คั ญ กั บ สภาพแวดล! อ มที่ เ อื้ อ อํ า นวยและสงเสริ ม สนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
2.๖ ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน เพื่อถายทอดนโยบาย
นโยบายทั้ง 5 ด!านดังกลาว
ข!างต!นให!ผู!บริหารและพนักงานทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) สื่ อสารประชาสั
สา
ม พั น ธในการถายทอดนโยบายทั้ ง 5 ด! า น ให! ผู! บ ริ ห ารและ
พนักงานเกิด ความตระหนั กและให!ความสําคัญ ถึงการปฏิบัติ งานตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสในกา
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยวิ
โดย ธีการ/ชองทางการสื
ชองทางการสื่อสาร เชน หนังสือสั่งการ การปHดประกาศ ประกาศ
เว็บไซต เป.นต!น
(2) ให!ความสําคัญกับการเปHดโอกาสให!มีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟ#งความ
คิดเห็น ข!อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 5 ด!านดังกลาวข!างต!น เชน หนังสือแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิ
ความคิดเห็นในที่ประชุมผู!บริหาร/พนั
าร กงาน เป.นต!น
จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
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(นายนรินทร วัชระศิริบรรลือ)
นายกองคการบริ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ

