ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

………………………………
ด้วยปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธ์ศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ
โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงข้อบกพร่ องต่างๆ ที่สะท้อนจากเครื่องมือที่ ใช้ในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และนำมาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีความโปร่งใส
เป็นธรรมปลอดจากการทุจริต ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่ว มรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช เสนอ
องค์การบริห ารส่วนตำบลตูม จึงขอประกาศแสดงเจตจำนงที่จะบริหารด้วยความซื่อสัตย์
สุ จ ริ ต มี คุ ณ ธรรม มี ค วามโปร่ ง ใส ปราศจากการทุ จ ริ ต และพร้ อ มที่ จ ะได้ รั บ การติ ด ตามตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามเจตจำนงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน ดังนี้
ข้อ ๑ เจตจำนงในการบริ หารงานและนำหน่วยงานด้วยความสุจริ ตทั้ งต่อเจ้าหน้า ที่
ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน
เพื่อเป็ น การแสดงความตั้งใจหรือคำมั่นที่ จะนำหน่ว ยงานด้ว ยความซื่อสั ตย์ สุ จริต
มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตามเจตจำนงที่ได้แสดงไว้
ข้อ ๒ นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
กำหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม มุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงาน
ให้ มี คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสตามแนวทางการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ๖ ด้าน ดังนี้
๒.๑ ด้านความโปร่งใส เป็นการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการดำเนินการตามภารกิจหน้าที่
ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) มุ่งเน้น การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์
สุจริต ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อย่างเคร่งครัด
(๒) ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสโดยยึดหลักความ
สุจริต เที่ยงธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
(๓) ให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความ
ถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม
(๔) มุ่งเน้ น การบริห ารจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
เที่ยงธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ
/2.2 ด้านความพร้อม...

-๒๒.๒ ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหารและพนักงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่าง
เต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) มุ่ ง เน้ น ในการขั บ เคลื่ อ นหน่ ว ยงานให้ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี คุ ณ ธรรม
โดยยึดหลักสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม และพร้อมรับผิด
(๒) มุ่ ง มั่ น ในการบริ ห ารงาน/ปฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม ใจ กระตื อ รื อ ร้ น
มีความพร้อมที่จ ะปฏิบั ติห น้ าที่ตามกำหนดไว้ในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ
มติ อย่างเคร่งครัด
๒.๓ ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย
(๒) ยึ ดมั่น ในการปฏิบั ติ งานเกี่ยวกับ ความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบั ติงาน
ไม่รับสินบนและการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ
๒.๔ ด้านวัฒ นธรรมคุณ ธรรมในองค์กร ส่งเสริมให้ ผู้บริห ารและพนักงานปฏิบัติตน
ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) สร้างวัฒ นธรรมองค์กรเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานไม่ทนต่อการทุจริต อายและ
เกรงกลัวต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตได้ตามหลักนิติธรรม ภาระรับผิดชอบ
โดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม
(๒) ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร
(๓) มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้
ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒.๕ ด้ า นคุ ณ ธรรมการทำงานในหน่ ว ยงาน มี ระบบการปฏิ บั ติ งานที่ ได้ ม าตรฐาน
ยึดหลั กความถูกต้อง เป็ น ธรรม เท่ าเทียม ไม่เลื อกปฏิบั ติ และมีคุณ ธรรมในการปฏิ บัติงานรวมถึงการ
บริหารงานภายในหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
(๑) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติง าน โดยยึดหลักความถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ มติ ด้วยความสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม
(๒) มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม
(๓) มุ่งเน้ น การบริ ห ารงบประมาณ โดยยึดหลั กความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบี ยบ
มติ โปร่งใสตรวจสอบได้ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
(๔) ให้ความสำคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
(๕) ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
พนักงาน

/2.6 ด้านการสื่อสาร...

-๓๒.๖ ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดนโยบายทั้ ง ๕ ด้านดังกล่าวข้างต้น
ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) สื่อสารประชาสัมพันธ์ในการถ่ายทอดนโยบายทั้ง ๕ ด้าน ให้ผู้บริหารและพนักงาน
เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร เช่น หนังสือสั่งการ การปิดประกาศ ประกาศทาง
เว็บไซต์ เป็นต้น
(๒) ให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะเกี่ย วกับ การปฏิบั ติ ตามนโยบาย ๕ ด้ านดังกล่ าวข้ างต้น เช่น หนังสื อแสดงความคิดเห็ น
การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้บริหาร / พนักงาน เป็นต้น
จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5
(นายเชาว์ ไม้สูงเนิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม

