ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานแค
เรื่อง เจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริต
…………………….…………………..……………
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ เมื่อวันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 ในนโยบายดานการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประการหนึ่ง คือ การเสริมสราง
ระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และ
สงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่ฝายตางๆ ใชมาตรการทาง
กฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการ และ
ความซื่อสัตยสุจริตควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกัน และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่
ไม จํ าเป น สร า งภาระแก ป ระชาชนเกิ น ควร หรื อเป ดช องโอกาสการทุ จ ริ ต เช น ระเบี ย บการจั ดซื้ อ จั ดจ า ง
การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากภาครัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใชเวลานาน ซ้ําซอน และเสียคาใชจายทั้ง
ของภาครัฐและประชาชน รวมทั้ง ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพื่อใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับโดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวน
แหงชาติ
องคการบริหารสวนตําบลบานแค ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้ และเห็นวาจะตองมีการ
แปลงนโยบายขางตนของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง และเพื่อดําเนินการดังกลาว องคการบริหารสวนตําบล
บานแค จึงประกาศเจตจํานงการบริหารงานความสุจริต เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานแคยึดถือ
ปฏิบัติ โดยมีองคประกอบดังนี้
ขอ 1 : นโยบาย องคการบริหารสวนตําบลบานแค ขอกําหนดนโยบายในการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลบานแค โดยมีประกาศแสดง “แสดงเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริต” เพื่อให
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานแค ทุกระดับ ทุกคน ไดสํานึกตระหนัก และยึดถือปฏิบัติ
ขอ 2 : มาตรการและแนวทางการดําเนินการ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ในอันที่จะสรางและแสดงถึงความโปรงใส ความพรอมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ความมี
วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ความมีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน และการมีการสื่อสารภายในหนวยงาน
ไดกําหนดมาตรการและแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
2.1 บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล
2.2 ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
2.3 ทํางานเปนทีม
2.4 ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 6 ประการ
(1) หลักนิติธรรม - ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งของทางราชการที่ชอบดวยกฎหมาย
(2) หลักคุณธรรม – ยึดมั่นในความถูกตองดีงาม ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
(3) หลักความรับผิดชอบ – ตระหนักในหนาที่ ความรับผิดชอบปฏิบัติงานอยาง
เต็มกําลังความสามารถ ในตําแหนงหนาที่ของแตละคน
-/ (3) หลักความ...

-2(4) หลักความคุมคา – ใชทรัพยากรอยางประหยัด และใหเกิดประโยชนสูงสุด และมี
ความคุมคา คํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดกับประชาชนเปนสําคัญ
(5) หลักความโปรงใส – ยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดในการทํางานอยางโปรงใส เปดเผย
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน ตรงไปตรงมา ตองไมมีเรื่องผลประโยชนทับซอน และตองไมมีการทุจริตคอรรัปชั่น
เกิดขึ้น และสามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานได
(6) หลักการมีสวนรวม – ในการทํางานใหรับฟงขอมูล ขอคิดเห็นจากผูเกี่ยวของทุกฝาย
รวมทั้งประชาขน
2.5 ยึ ดมั่ น ในค า นิ ยมหลักของมาตรฐานจริย ธรรมสําหรับ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ
เจาหนาที่ของรัฐ 9 ประการ ของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ดังนี้
(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(2) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
(3) การยึ ด ถื อ ประโยชน ข องประเทศชาติ เ หนื อ กว า ประโยชน ส ว นตน และไม มี
ผลประโยชนทับซอน
(4) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
(5) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(6) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(7) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใสและตรวจสอบได
(8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
ขอ 3 : กลุมเปาหมาย ขาราชการ พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ทุกคน
ขอ 4 : วิธีดําเนินการ เพื่อขับเคลื่อนเจตจํานงการบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ใหบรรลุ
ตามนโยบาย มาตรการและแนวทางที่กําหนด องคการบริหารสวนตําบลจะไดดําเนินการ และขอกําหนดดังนี้
4.1 นําประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริตขององคการบริหารสวนตําบล
บานแค แจงใหบุคลากรทุกคนรับทราบ
4.2 ประชาสัมพัน ธประกาศเจตจํานงการบริหารงานดว ยความสุจ ริต ขององคการ
บริ ห ารส ว นตํ า บลบ า นแค เพื่ อให ส าธารณชนได รับ ทราบถึงเจตจํานงของหนว ยงาน ในชองทางตางๆ ไดแ ก
ติดบอรดประชาสัมพันธหนาที่ทําการ อบต., ลงเว็บไซตของ อบต.บานแค (http://www.bankae.go.th)

เปนตนไป

ขอ 5 : การบังคับใช
ใหประกาศ “เจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริต” ฉบับนี้มีผลใชบังคับตั้งแตบัดนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. ๒๕59

(นายศรีศักดิ์ ผองพุฒิ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานแค

-สําเนาคูฉบับ-

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานแค
เรื่อง เจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริต
…………………….…………………..……………
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ เมื่อวันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 ในนโยบายดานการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประการหนึ่ง คือ การเสริมสราง
ระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และ
สงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่ฝายตางๆ ใชมาตรการทาง
กฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการ และ
ความซื่อสัตยสุจริตควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกัน และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่
ไม จํ าเป น สร า งภาระแก ป ระชาชนเกิ น ควร หรื อเป ดช องโอกาสการทุ จ ริ ต เช น ระเบี ย บการจั ดซื้ อ จั ดจ า ง
การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากภาครัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใชเวลานาน ซ้ําซอน และเสียคาใชจายทั้ง
ของภาครัฐและประชาชน รวมทั้ง ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพื่อใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับโดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวน
แหงชาติ
องคการบริหารสวนตําบลบานแค ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้ และเห็นวาจะตองมีการ
แปลงนโยบายขางตนของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง และเพื่อดําเนินการดังกลาว องคการบริหารสวนตําบล
บานแค จึงประกาศเจตจํานงการบริหารงานความสุจริต เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานแคยึดถือ
ปฏิบัติ โดยมีองคประกอบดังนี้
ขอ 1 : นโยบาย องคการบริหารสวนตําบลบานแค ขอกําหนดนโยบายในการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลบานแค โดยมีประกาศแสดง “แสดงเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริต” เพื่อให
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานแค ทุกระดับ ทุกคน ไดสํานึกตระหนัก และยึดถือปฏิบัติ
ขอ 2 : มาตรการและแนวทางการดําเนินการ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ในอันที่จะสรางและแสดงถึงความโปรงใส ความพรอมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ความมี
วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ความมีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน และการมีการสื่อสารภายในหนวยงาน
ไดกําหนดมาตรการและแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
2.1 บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล
2.2 ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
2.3 ทํางานเปนทีม
2.4 ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 6 ประการ
(1) หลักนิติธรรม - ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งของทางราชการที่ชอบดวยกฎหมาย
(2) หลักคุณธรรม – ยึดมั่นในความถูกตองดีงาม ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
(3) หลักความรับผิดชอบ – ตระหนักในหนาที่ ความรับผิดชอบปฏิบัติงานอยาง
เต็มกําลังความสามารถ ในตําแหนงหนาที่ของแตละคน
-/ (3) หลักความ...

-2(4) หลักความคุมคา – ใชทรัพยากรอยางประหยัด และใหเกิดประโยชนสูงสุด และมี
ความคุมคา คํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดกับประชาชนเปนสําคัญ
(5) หลักความโปรงใส – ยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดในการทํางานอยางโปรงใส เปดเผย
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน ตรงไปตรงมา ตองไมมีเรื่องผลประโยชนทับซอน และตองไมมีการทุจริตคอรรัปชั่น
เกิดขึ้น และสามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานได
(6) หลักการมีสวนรวม – ในการทํางานใหรับฟงขอมูล ขอคิดเห็นจากผูเกี่ยวของทุกฝาย
รวมทั้งประชาขน
2.5 ยึ ดมั่ น ในค า นิ ยมหลักของมาตรฐานจริย ธรรมสําหรับ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ
เจาหนาที่ของรัฐ 9 ประการ ของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ดังนี้
(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(2) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
(3) การยึ ด ถื อ ประโยชน ข องประเทศชาติ เ หนื อ กว า ประโยชน ส ว นตน และไม มี
ผลประโยชนทับซอน
(4) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
(5) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(6) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(7) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใสและตรวจสอบได
(8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
ขอ 3 : กลุมเปาหมาย ขาราชการ พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ทุกคน
ขอ 4 : วิธีดําเนินการ เพื่อขับเคลื่อนเจตจํานงการบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ใหบรรลุ
ตามนโยบาย มาตรการและแนวทางที่กําหนด องคการบริหารสวนตําบลจะไดดําเนินการ และขอกําหนดดังนี้
4.1 นําประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริตขององคการบริหารสวนตําบล
บานแค แจงใหบุคลากรทุกคนรับทราบ
4.2 ประชาสัมพัน ธประกาศเจตจํานงการบริหารงานดว ยความสุจ ริต ขององคการ
บริ ห ารส ว นตํ า บลบ า นแค เพื่ อให ส าธารณชนได รับ ทราบถึงเจตจํานงของหนว ยงาน ในชองทางตา งๆ ไดแ ก
ติดบอรดประชาสัมพันธหนาที่ทําการ อบต., ลงเว็บไซตของ อบต.บานแค (http://www.bankae.go.th)

เปนตนไป

ขอ 5 : การบังคับใช
ใหประกาศ “เจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริต” ฉบับนี้มีผลใชบังคับตั้งแตบัดนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. ๒๕59

(นายศรีศักดิ์ ผองพุฒิ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานแค

