ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลป่งไฮ
เรื่อง ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหาร
………………………………………………………..
ด้วยปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูก
กําหนดเป็น กลยุทธ์ที่สําคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่ง ถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการ ป้องกันการทุจริตในเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดําเนินการโดย
มุ่งหวังและความโปร่งใสในการ ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
ตามที่สํานักงาน ให้หน่วยงานภาครัฐได้รับ ทราบถึง ข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่ส ะท้ อนจากเครื่องมื อที่ ใช้ในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และนํามาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีความ
โปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต ประกอบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมป.ป.ช. เสนอ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลป่ ง ไฮ ได้ ต ระหนั ก ถึ ง การพั ฒ นาศั ก ยภาพองค์ ก รและระบบงานให้
มีประสิทธิภาพ มีความสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม ที่สังคมยอมรับและเชื่อมั่น ดังนั้นจึงให้ความสําคัญกับ
มาตรการ ป้องกันและต่อต้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ จึงประกาศเจตจํานงในการบริหารงานของผู้บริหาร ดังนี้
ข้อ ๑ เจตจํานงในการบริหารงานและนําหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจ ริตทั้ งต่อเจาหน้าที่ภายใน
หน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงานเพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจหรือคํามั่นที่จะนําหน่วยงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามเจตจํานงที่ได้แสดงไว้
ข้อ ๒ นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐกําหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลป่งไฮ มุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม
และความ โปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
๖ ด้าน ดังนี้
๒.๑ ด้านความโปร่งใส เป็นการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการดําเนินการตามภารกิจหน้าที่ด้วยความ สุจริต
โปร่งใส และเที่ยงธรรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต
ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อย่างเคร่งครัด
(๒) ให้ความสําคัญในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้วยความโปร่งใส โดยยึดหลักความ
สุจริต เที่ยงธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ และตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย
(๓) ให้ความสําคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม

-๓(๔) มุ่ ง เน้น การบริ ห ารจัด การเรื่ องร้อ งเรี ยนเกี่ ยวกั บ การปฏิ บัติ ง านด้ว ยความโปร่ง ใส
เที่ยงธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ
๒.๒ ด้ า นความพร้ อ มรั บ ผิ ด ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานมี ค วามมุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเต็ ม
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับ ผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) มุ่งเน้นในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมโดยยึดหลัก
สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม และพร้อมรับผิด
(๒) มุ่งมั่นในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลป่งไฮ ได้แถลงนโยบายก่ อนเข้าตําแหน่งต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนป่งไฮ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อย่างเคร่งครัด
๒.๓ ด้านความปลอดจากการทุ จ ริตในการปฏิบัติง าน ส่งเสริม ให้ผู้บ ริห ารและพนัก งานปฏิบัติตน
ตามระเบียบซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย
(๒) ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ไม่รับสินบน และ
การใช้ตําแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ
๒.๔ ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ส่งเสริมให้ ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนตามระเบียบ ซึ่งมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) สร้างวัฒ นธรรมองค์ก รเพื่อให้ผู้บ ริหารและพนักงานไม่ทนต่อการทุจริต อายและเกรงกลัว
ต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตได้ตามหลักนิติธรรม ภาระรับผิดชอบโดยยึดหลัก
ความ ถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม
(๒) ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร
(๓) มี แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกั นผลประโยชน์ทั บซ้อนในหน่วยงาน โดยให้ผู้บ ริห าร
และพนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒.๕ ด้านคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ยึดหลักความ ถูกต้อง
เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายในหน่วยงาน
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้องตาม กฎหมาย
ระเบียบ มติ ด้วยความสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม
(๒) มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม
(๓) มุ่ ง เน้นการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลัก ความถูก ต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ โปร่ง ใส
ตรวจสอบได้ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
(๔) ให้ความสําคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ และความ รับผิดชอบด้วย
ความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
(๕) ให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยและส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
พนักงาน

-๓๒.๖ ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดนโยบายทั้ง ๕ ด้านดังกล่าวข้างต้น ให้ ผู้บริหาร
และพนักงานทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) สื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ ใ นการถ่ า ยทอดนโยบายทั้ ง ๕ ด้ า น ให้ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานเกิ ด
ความตระหนักและให้ความสําคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงาน ภาครัฐ โดยวิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร เช่น หนังสือสั่งการ การปิดประกาศ ประกาศทางเว็บไซต์
เป็นต้น
(๒) ให้ความสําคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย ๕ ด้านดังกล่าวข้างต้น เช่น หนังสือแสดงความคิดเห็น การแสดงความ คิดเห็น
ในที่ประชุมผู้บริหาร/พนักงาน เป็นต้น
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มกราคม ๒๕๖3

(ลงชื่อ).........................................................
(นายสุวรณา กุมภิโร)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลป่งไฮ

