ประกาศองค์การบริหารสวนตาบลทาชุมพล
รื่อง จตจานงการบริหารงานดຌวยความสุจริต
…………………….…………………..……………
พลอก ประยุทธ์ จันทร์อชา นายกรัฐมนตรี เดຌกาหนดนยบายของรัฐบาลทีไถลงตอสภานิ ติ
บัญญัติหงชาติ มืไอวันศุกร์ทีไ แโ กันยายน โ55็ ฿นนยบายดຌานการสงสริมการบริหารราชการผนดินทีไมี
ธรรมาภิบาลละการปງองกันปราบปรามการทุจริตละประพฤติมิชอบ฿นภาครัฐประการหนึไง คือ การสริมสรຌาง
ระบบคุณธรรม฿นการตงตัๅงละยกยຌายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปງ องกันการทรกซงจากนั กการมือง
ละสงสริม฿หຌมีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมา฿ชຌ฿นการบริหารงานบุคคลของจຌาหนຌาทีไฝຆายตางโ ฿ชຌมาตรการทาง
กฎหมาย การปลูกฝั งคานิ ยม คุณธรรม จริ ยธรรม ละจิ ตส านึ ก฿นการรักษาศักดิ์ศรี ของความป็ นขຌาราชการ
ละความซืไอสัตย์สุจริตควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐทีไมีประสิทธิภาพพืไอปງองกัน ละปราบปรามการทุจริต
ละประพฤติมิชอบของจຌาหนຌาทีไของรัฐทุกระดับอยางครงครัด ยกลิกหรือกຌเขกฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับตางโ
ทีไเมจ าป็ น สรຌ างภาระกประชาชนกินควร หรื อปิ ดชองอกาสการทุจริ ต ชน ระบี ยบการจั ดซืๅ อ จั ดจຌ าง
การอนุญาต อนุมัติ ละการขอรับบริการจากภาครัฐ ซึไงมีขัๅนตอนยืดยาว฿ชຌวลานาน ซๅาซຌอน ละสียคา฿ชຌจายทัๅง
ของภาครัฐละประชาชน รวมทัๅง ปรับปรุงละจัด฿หຌมีกฎหมายพืไอ฿หຌครอบคลุมการปງองกันละปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ละการมีผลประยชน์ทับซຌอน฿นภาครัฐทุกระดับดยถือวารืไองนีๅป็นวาระสาคัญร งดวน
หงชาติ
องค์การบริหารสวนตาบลทาชุมพล ตระหนักถึงความสาคัญ฿นรืไองนีๅ ละหในวาจะตຌองมีการ
ปลงนยบายขຌางตຌนของรัฐบาลเปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง ละพืไอดานินการดังกลาว องค์การบริหารสวนตาบล
ทาชุมพล จึงประกาศจตจานงการบริหารงานความสุจริต พืไอ ฿หຌบุคลากรขององค์การบริหารสวนตาบลทาชุมพล
ยึดถือปฏิบัติ ดยมีองค์ประกอบดังนีๅ
ขຌอ แ : นยบาย องค์การบริหารสวนตาบลทาชุมพล ขอกาหนดนยบาย฿นการบริหารงาน
ขององค์การบริหารสวนตาบลทาชุมพล ดยมีประกาศสดง สดงจตจานงการบริหารงานดຌวยความสุจริต 
พืไอ฿หຌบุคลากรขององค์การบริหารสวนตาบลทาชุมพล ทุกระดับ ทุกคน เดຌสานึกตระหนัก ละยึดถือปฏิบัติ
ขຌอ โ : มาตรการละนวทางการดานินการ พืไอ฿หຌการปฏิบัติงานป็นเป฿นทิศทางดียวกัน
฿นอันทีไจะสรຌางละสดงถึงความปรง฿ส ความพรຌอมรับผิด ความปลอดจากการทุจริต฿นการปฏิ บัติงาน ความมี
วัฒนธรรมคุณธรรม฿นองค์กร ความมีคุณธรรมการทางาน฿นหนวยงาน ละการมีการสืไอสารภาย฿นหนวยงาน
เดຌกาหนดมาตรการละนวทางการดานินงาน ดังนีๅ
โ.แ บริหารงานขององค์การบริหารสวนตาบล฿หຌป็นเปตามนวนยบายของรัฐบาล
โ.โ ยึดประชาชนป็นศูนย์กลาง อานวยความสะดวก ละ฿หຌบริการกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
โ.ใ ทางานป็นทีม
โ.ไ ยึดหลักการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี ๆ ประการ
./ิแี หลัก...

-2ิแี หลักนิติธรรม - ยึดหลักกฎหมาย ระบียบ คาสัไงของทางราชการทีไชอบดຌวยกฎหมาย
ิโี หลักคุณธรรม – ยึดมัไน฿นความถูกตຌองดีงาม ประพฤติตนป็นบบอยางทีไดี
ิใี หลักความรับผิดชอบ – ตระหนัก฿นหนຌาทีไ ความรับผิดชอบปฏิบัติงานอยาง
ตใมกาลังความสามารถ ฿นตาหนงหนຌาทีไของตละคน
ิไี หลักความคุຌมคา – ฿ชຌทรัพยากรอยางประหยัด ละ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด ละมี
ความคุຌมคา คานึงถึงประยชน์ทีไจะกิดกับประชาชนป็นสาคัญ
ิ5ี หลักความปรง฿ส – ยึดถือปฏิบัติอยางครงครัด฿นการทางานอยางปรง฿ส ปิดผย
ขຌอมูลขาวสารทีไป็นประยชน์ ตรงเปตรงมา ตຌองเมมีรืไองผลประยชน์ทับซຌอน ละตຌองเมมีการทุจริตคอร์รัปชัไน
กิดขึๅน ละสามารถตรวจสอบผลการดานินงานเดຌ
ิๆี หลักการมีสวนรวม – ฿นการทางาน฿หຌรับฟังขຌอมูล ขຌอคิดหในจากผูຌกีไยวขຌองทุกฝຆาย
รวมทัๅงประชาขน
โ.5 ยึ ดมัไน ฿นคานิ ยมหลั กของมาตรฐานจริ ยธรรมส าหรับ ผูຌ ดารงตาหน งทางการมืองละ
จຌาหนຌาทีไของรัฐ ้ ประการ ของสานักงานผูຌตรวจการผนดิน ดังนีๅ
ิแี การยึดมัไน฿นคุณธรรมละจริยธรรม
ิโี การมีจิตสานึกทีไดี ซืไอสัตย์ สุจริต ละรับผิดชอบ
ิใี การยึ ด ถื อ ประยชน์ ข องประทศชาติ  หนื อ กว า ประยชน์ ส ว นตน ละเม มี
ผลประยชน์ทับซຌอน
ิไี การยืนหยัดทา฿นสิไงทีไถูกตຌอง ป็นธรรม ละถูกกฎหมาย
ิ5ี การ฿หຌบริการกประชาชนดຌวยความรวดรใว มีอัธยาศัย ละเมลือกปฏิบัติ
ิๆี การ฿หຌขຌอมูลขาวสารกประชาชนอยางครบถຌวน ถูกตຌอง ละเมบิดบือนขຌอทใจจริง
ิ็ี การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ ปรง฿สละตรวจสอบเดຌ
ิ่ี การยึดมัไน฿นระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข
ิ้ี การยึดมัไน฿นหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ขຌอ ใ : กลุมปງาหมาย ขຌาราชการ พนักงานสวนตาบล ลูกจຌางประจา พนักงานจຌาง ทุกคน
ขຌอ ไ : วิธีดานินการ พืไอขับคลืไอนจตจานงการบริหารงานดຌว ยความซืไอสัตย์ สุจริต ฿หຌบรรลุ
ตามนยบาย มาตรการละนวทางทีไกาหนด องค์การบริหารสวนตาบลจะเดຌดานินการ ละขอกาหนดดังนีๅ
ไ.แ นาประกาศจตจานงการบริหารงานดຌวยความสุจริต ขององค์การบริหารสวนตาบล
ทาชุมพล จຌง฿หຌบุคลากรทุกคนรับทราบ
ไ.โ ประชาสัมพัน ธ์ประกาศจตจ านงการบริ หารงานดຌว ยความสุจริต ขององค์การ
บริห ารส วนตาบลทาชุมพล พืไอ฿หຌสาธารณชนเดຌรั บทราบถึงจตจานงของหนวยงาน ฿นชองทางตางโ เดຌก
ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หนຌาทีไทาการ อบต.ุ ลงวใบเซต์ของ อบต.ทาชุมพล ิhttp://www.thachumpon.go.th/)
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ป็นตຌนเป

ขຌอ 5 : การบังคับ฿ชຌ
฿หຌประกาศ จตจานงการบริหารงานดຌวยความสุจริต ฉบับนีๅมีผล฿ชຌบังคับตัๅงตบัดนีๅ
จึงประกาศ฿หຌทราบดยทัไวกัน
ประกาศ ณ วันทีไ 10 มกราคม พ.ศ. ๒๕ๆแ
( นายพัฒนา พระดช ี
นายกองค์การบริหารสวนตาบลทาชุมพล

