ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบัวสลี
เรื่อง การประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน
**********************
ดวยปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดถูก
กําหนดเปนกลยุทธที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งถือเปนการยกระดับ
ใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เปนมาตรการปองกันการทุจริตใน
เชิงรุกที่หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศจะตองดําเนินการโดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐไดรับทราบถึงขอบกพรองตางๆ
ที่สะทอนจากเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ และนํามาปรับปรุงพัฒนา
หนวยงานภาครัฐใหมีความโปรงใส เปนธรรมปลอดจากการทุจริต ประกอบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม
2559 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. เสนอ
องคการบริหารสวนตําบลบัวสลี ขอประกาศแสดงเจตจํานงที่จะบริหารดวยความซื่อสัตยสุจริตมี
คุณธรรม มีความโปรงใส ปราศจากการทุจริต และพรอมที่จะไดรับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจํานง
ทั้งตอเจาหนาที่ภายในหนวยงานและสาธารณชนภายนอกหนวยงาน ดังนี้
ขอ 1 เจตจํานงในการบริหารงานและนําหนวยงานดวยความซื่อสัตยสุจริตทั้งตอเจาหนาที่ภายใน
หนวยงานและสาธารณชนภายนอกหนวยงาน
เพื่อ เปนการแสดงความตั้ง ใจหรื อ คํา มั่น ที่จ ะนํ าหนว ยงานดว ยความซื่อ สัตย สุจ ริต มี
คุณธรรม มีความโปรงใส ปราศจากการทุจริต และพรอมที่จะไดรับการติตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจํานง
ที่ไดแสดงไว
ขอ 2 นโยบายในการพัฒนาองคกรใหมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ
กําหนดนโยบายในการพัฒนาองคกรใหมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนว ยงานภาครัฐ เพื่อใหผูบริหารและพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลบัว สลี มุงมั่นพัฒนาหนวยงานใหมี
คุณธรรมและความโปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ 6 ดาน ดังนี้
2.1. ดานความโปรงใส เปนการเปดเผยขอมูล รวมถึงการดําเนินการตามภารกิจหนาที่ดวยความ
สุจริต โปรงใส และเที่ยงธรรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) มุงเนนการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได โดยยึดหลักความซื่อสัตยสุจริต
ถูกตอง เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อยางเครงครัด
/(2)ใหความสําคัญ...

-2(2) ใหความสําคัญในการเปดเผยขอมูลของหนวยงานดวยความโปรงใสโดยยึดหลักความ
สุจริต เที่ยงธรรม ถูกตอง ตรวจสอบไดตามบทบัญญัติของกฎหมาย
(3) ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การเป ด โอกาสให ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย เข า มามี สว นรว มในการ
ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส เที่ยงธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ มติ
2.2 ด า นความพร อ มรั บ ผิ ด ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานมี ค วามมุ ง มั่ น ตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ง านอย า งเต็ ม
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน พรอมรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) มุงเนนในการขับเคลื่อนหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมโดยยึดหลัก
สุจริต โปรงใสและเที่ยงธรรม และพรอมรับผิด
(2) มุงมั่นในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานตามหนาที่อยางเต็มใจ กระตือรือรน มีความพรอม
ที่จะปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อยางเครงครัด
2.3 ดานความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติตน
ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) ยึดมั่นในการบริหารจัดการองคกรเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการทุจริตเชิงนโยบาย
(2) ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงานไมรับ
สินบนและการใชตําแหนงหนาที่ในการเอื้อประโยชนในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ
2.4 ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติตนตามแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) สรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อใหผูบริหารและพนักงานไมทนตอการทุจริต อายและเกรง
กลัวตอการทุจริต จนกอใหเกิดวัฒนธรรมในการตอตานการทุจริตไดตามหลักนิติธรรม ภาระรับผิดชอบโดยยึดหลัก
ความถูกตอง สุจริต โปรงใสและเที่ยงธรรม
(2) ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกร
(3) มีแ นวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป องกันผลประโยชนทับซอนในหนว ยงาน โดยให
ผูบริหารและพนักงานถือปฏิบัติอยางเครงครัด
2.5 ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐาน ยึดหลักความ
ถูกตอง เปนธรรม เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายในหนวยงาน
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
(1) มุงเนนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกตองตาม
กฎหมาย ระเบียบ มติ ดวยความสุจริต โปรงใสและเทีย่ งธรรม
(2) มุงเนนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม
(3) มุงเนนการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ มติ
โปรงใสตรวจสอบได คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
(4) ใหความสําคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่ และความ
รับผิดชอบดวยความเปนธรรม เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ
/(5)ใหความสําคัญ...

-3(5) ใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยและสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
พนักงาน
2.6 ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน เพื่อถายทอดนโยบายทั้ง 5 ดาน ดังกลาวขางตน ใหผูบริหาร
และพนักงานทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) สื่อสารประชาสัมพันธในการถายทอดนโยบายทั้ง 5 ดาน ใหผูบริหารและพนักงานเกิด
ความตระหนักและใหความสําคัญ ถึงการปฏิบัติง านตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ โดยวิธีการ/ชองทางการสื่อสาร เชน หนังสือสั่งการ การปดประกาศ ประกาศทางเว็บไซต เปนตน
(2) ใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหมีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 5 ดานดังกลาวขางตน เชน หนังสือแสดงความคิดเห็น การแสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุมผูบริหาร/พนักงาน เปนตน
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. 25๖๕
(นายจํารัส คําแกน)
นายกองคการบริหารสวนตําบลบัวสลี

