ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
เรื่อง เจตจานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้
…………………….…………………..……………
ตามที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ในนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประการหนึ่ง คือ การเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และ
ส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ใช้มาตรการทาง
กฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และ
ความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิ ทธิภาพเพื่อป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่
ไม่ จ าเป็ น สร้างภาระแก่ ป ระชาชนเกิ น ควร หรือ เปิ ด ช่อ งโอกาสการทุ จ ริ ต เช่ น ระเบี ย บการจัด ซื้อ จัด จ้า ง
การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากภาครัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้ง
ของภาครัฐและประชาชน รวมทั้ง ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว่า เรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วน
แห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนตาบลทรงแม่ปะ ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องนี้ และเห็นว่าจะต้องมีการ
แปลงนโยบายข้างต้นของรัฐบาลไปสูก่ ารปฏิบัติอย่างจริงจัง และเพื่อดาเนินการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบล
แม่ปะ จึงประกาศเจตจานงการบริ หารงานความสุจริต เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะยึดถือ
ปฏิบัติ โดยมีองค์ประกอบดังนี้
ข้อ 1 : นโยบาย องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลแม่ป ะ ขอก าหนดนโยบายในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ โดยมีประกาศแสดง “แสดงเจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริต” เพื่อให้
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ ทุกระดับ ทุกคน ได้สานึกตระหนัก และยึดถือปฏิบัติ
ข้อ 2 : มาตรการและแนวทางการดาเนินการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ในอันที่จะสร้างและแสดงถึงความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ความมี
วัฒ นธรรมคุณธรรมในองค์กร ความมีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน และการมีก ารสื่อสารภายในหน่วยงาน
ได้กาหนดมาตรการและแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล
2.2 ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง อานวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
2.3 ทางานเป็นทีม

/ 2.4 ยึดหลัก...
-22.4 ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 ประการ
(1) หลักนิติธรรม - ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ คาสั่งของทางราชการที่ชอบด้วยกฎหมาย
(2) หลักคุณธรรม – ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
(3) หลักความรับผิดชอบ – ตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบปฏิบัติงานอย่าง
เต็มกาลังความสามารถ ในตาแหน่งหน้าที่ของแต่ละคน
(4) หลักความคุ้มค่า – ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมี
ความคุ้มค่า คานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนเป็นสาคัญ
(5) หลักความโปร่งใส – ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการทางานอย่างโปร่งใส เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตรงไปตรงมา ต้องไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น
เกิดขึ้น และสามารถตรวจสอบผลการดาเนินงานได้
(6) หลักการมีส่วนร่วม – ในการทางานให้รับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
รวมทั้งประชาขน
2.5 ยึดมั่ นในค่านิยมหลัก ของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมื องและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการ ของสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้
(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(2) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มผี ลประโยชน์
ทับซ้อน
(4) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
(8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ 3 : กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ทุกคน
ข้อ 4 : วิธีดาเนินการ เพื่อขับเคลื่อนเจตจานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้บรรลุ
ตามนโยบาย มาตรการและแนวทางที่กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลจะได้ดาเนินการ และขอกาหนดดังนี้
4.1 นาประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริต ขององค์การบริหารส่วนตาบล
แม่ปะ แจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบ
4.2 ประชาสัมพันธ์ป ระกาศเจตจ านงการบริห ารงานด้วยความสุจริต ขององค์การ
บริห ารส่วนต าบลแม่ ป ะ เพื่ อ ให้ ส าธารณชนได้รับ ทราบถึง เจตจ านงของหน่ วยงาน ในช่อ งทางต่างๆ ได้แ ก่
ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ทาการ อบต., ลงเว็บไซต์ของ อบต. แม่ปะ http://www.maepa-thoen.com
/ ข้อ 5 : การบังคับใช้...

-3ข้อ 5 : การบังคับใช้
ให้ประกาศ “เจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริต” ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. ๒๕60

( นายมงคล บางขะกุล )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ

