ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก
เรื่อง การแสดงเจตจานงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก
......................................................................
ตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว) พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจ การบ้ านเมื องที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุ ทธศาสตร์ ช าติ ว่า ด้ว ยการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาลข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี ธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กาหนดให้ปลูกฝั งค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม
และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์ ควบคู่กั บการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิ ทธิ ภ าพเพื่ อป้ องกั น และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบของเจ้าหน้ าที่ของรัฐ ทุกระดับและ
ตอบสนองความต้องการ พร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ สู่การ
ปฏิ บั ติ ต ามแผนงานบู ร ณาการและป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ที่ ก าหนดไว้ ว่ า
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก จึ ง ขอประกาศแสดงเจตจ านงที่ จ ะบริ ห ารงานด้ ว ยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามเจตจานงที่ได้แสดงไว้อย่างจริงใจ ทั้งจากเจ้ าหน้าที่ภายในหน่วยงานและจากผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย
หรือสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน ดังนี้
ข้อ ๑ เจตจานงในการบริหารงานและนาหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน
เพื่ อเป็ น การแสดงความตั้ งใจหรื อค ามั่น ที่จ ะนาหน่ว ยงานด้ ว ยความซื่อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
เจตจานงที่แสดงไว้
ข้อ ๒ นโยบายในการพัฒ นาองค์กรให้ มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
กาหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก มุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงาน
ให้ มีคุณ ธรรมและความโปร่ งใสตามแนวทางการประเมิน คุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ๖ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านความโปร่งใส เป็นการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการดาเนินการตามภารกิจ หน้าที่
ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
(๑) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความ
ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด
(๒) ให้ ความส าคัญในการเปิ ด เผยข้ อมูล ของหน่ว ยงานด้ว ยความโปร่งใส
โดยยึดหลักความสุจริต เที่ยงธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย

(๓) ให้ความสาคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม
(๔) มุ่งเน้นการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส เที่ยงธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
๒. ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหารและพนักงาน มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงาน อย่าง
เต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดขอบในการ ปฏิบัติ
หน้าที่ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) มุ่ ง เน้ น ในการขั บ เคลื่ อ นหน่ ว ยงานให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มีคุณธรรมโดยยึดหลักสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม และพร้อมรับผิด
(๒) มุ่งมั่นในการบริหารงาน/ปฏิบัติง านตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรื อร้น
มีความพร้ อมที่จ ะปฏิบั ติห น้ าที่ตามที่ กาหนดไว้ ในพันธกิจ โดยยึดหลั กความถูกต้ องตามระเบียบ กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด
๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริต
เชิงนโยบาย
(๒) ยึ ดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน ไม่รับสินบนและการใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ
๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตน
ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานไม่ทนต่อการทุจริต
ละอายและเกรงกลัวต่อการทุจริต ตามหลักนิติธรรม
(๒) ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในองค์กร
(๓) มี แ นวทางในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ป้ อ งกั น ผลกระโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
ในหน่วยงาน โดยให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
5. ด้ า นคุ ณ ธรรมการท างานในหน่ ว ยงาน มี ร ะบบการปฏิ บัติ ง านที่ไ ด้ มาตรฐาน
ยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงาน
ภายในหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
(๑) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลั ก
ความถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ด้วยความสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม
(๒) มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม
(๓) มุ่งเน้นการบริห ารงบประมาณ โดยยึดหลั กความถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย โปร่งใส ตรวจสอบได้ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
(๔) ให้ ความส าคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่
และความรับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
(5) ให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและส่งเสริมสนับสนุน
การปฏิบัติงานของพนักงาน

๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารโดยนาเทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก ให้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
ได้โดยเปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้อง
(๒) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูล ข่าวสาร เบาะแสทุจริต
การร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์ และศูนย์ดารงธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายรูม อินแจ้)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก

