คากล่าวแสดงเจตจานงของผู้บริหาร
ข้าพเจ้า นายแดง ภูมิคอนสาร
ตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจานง ต่อสาธารณชน
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ บริหารงานของแผ่นดินด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ด้วยความสานึกและตระหนัก ในความรับผิดชอบที่มีอยู่
จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยเต็มกาลังความสามารถ
จะใช้อานาจหน้าที่ ด้วยปัญญารู้คิดพิจารณาว่า
การกระทาใดเป็นความเจริญ การกระทาใดเป็นความเสื่อม
การกระทาใดที่ต้องทา และการกระทาใดที่ต้องละเว้น และกาจัด
จะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

(สาเนาคู่ฉบับ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร
เรื่อง การประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงาน
...................................................
ด้วย ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูก
กาหนดเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 –
2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับ ให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
ได้รับทราบถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่สะท้อนจากเครื่องมือ ที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ และนามาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต ประกอบมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 25๖1 ตามที่สานักงาน ป.ป.ช.
เสนอ
องค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร ขอประกาศแสดงเจตจานงที่จะบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมี
คุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจานง
ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน ดังนี้
ข้อ 1. เจตจานงในการบริหารงานและนาหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน
เพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจหรือคามั่นที่จะนาหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจานงที่ได้แสดงไว้
ข้อ 2. นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
กาหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร มุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้านความโปร่งใส เป็นการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการดาเนินการตามภารกิจหน้าที่ด้วยความ
สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อย่างเคร่งครัด
(2) ให้ความสาคัญในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสโดยยึดหลักความสุจริต
เที่ยงธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ตอบบทบัญญัติของกฎหมาย
(3) ให้ความสาคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลัก
ความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม
(4) มุ่งเน้นการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเที่ยงธรรม
รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ

๒/๒.๒ ด้านความพร้อมรับผิด...............
-๒2.2 ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหารและพนักงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) มุ่งเน้นในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมโดยยึดหลักสุจิต
โปร่งใสและเที่ยงธรรม และพร้อมรับผิด
(2) มุ่งมั่นในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อย่างเคร่งครัด
2.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตน
ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย
(2) ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ไม่รับสินบนและ
การใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ
2.4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนตามแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานไม่ทนต่อการทุจริต อายและเกรงกลัวต่อการ
ทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตได้ตามหลักนิติธรรม ภาระรับผิดชอบโดยยึดหลักความถูกต้อง
สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม
(2) ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร
(3) มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้ผู้บริหารและ
พนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2.5 ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ยึดหลักความ
ถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายในหน่วยงาน
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
(๑) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกตัองตามกฎหมาย
ระเบียบ มติ ด้วยความสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม
(๒) มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม
(3) มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
(4) ให้ความสาคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
(5) ให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน
๓/2.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน…..

-๓–
2.๖ ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น
ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) สื่อสารประชาสัมพันธ์ในการถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้ผู้บริหารและพนักงานเกิดความ
ตระหนักและให้ความสาคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในกาดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
โดยวิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร เช่น หนังสือสั่งการ การปิดประกาศ ประกาศเว็บไซต์ เป็นต้น
(2) ให้ความสาคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น เช่น หนังสือแสดงความคิดเห็น การแสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุมผู้บริหาร/พนักงาน เป็นต้น
จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

(นายแดง ภูมิคอนสาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร
ที่ 78 / 25๖1
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิดประกาศ
……………………………
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร ได้จัดทาประกาศเจตจานงในการบริหารงาน ที่จะบริหาร
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามเจตจานงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน นั้น
ในการนี้ เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามเจตจานงที่ได้แสดงไว้ องค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร จึงแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อและตาแหน่ง
ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ปิดประกาศ คือ
เจ้าหน้าที่ปิดประกาศ
1. นางรุ่งนภา ขุนพรหม

ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชานาญการ

สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 25๖1

(นายแดง ภูมิคอนสาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักปลัด
ที่ ชย ๗๘๑๐๑ /
วันที่
เรื่อง การแจ้งประกาศเจตจานงในการบริหารงาน

.
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑

.

.

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หัวหน้าสานักปลัด ผู้อานวยการกอง พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล และ
ลูกจ้างทุกท่าน
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร ได้จัดทาประกาศเจตจานงในการบริหารงาน ที่จะบริหารด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามเจตจานงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน นั้น
ในการนี้ เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามเจตจานงที่ได้แสดงไว้ จึงขอแจ้งทุกท่านรับทราบประกาศตามที่เสนอมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(นายแดง ภูมิคอนสาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร

