
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารสวนต าบลทาชุมพล 

รื่อง  จตจ านงการบริหารงานดຌวยความสุจริต 

…………………….…………………..…………… 

  พลอก ประยุทธ์  จันทร์อชา นายกรัฐมนตรี เดຌก าหนดนยบายของรัฐบาลทีไถลงตอสภานิติ
บัญญัติหงชาติ  มืไอวันศุกร์ทีไ แโ  กันยายน  โ55็  ฿นนยบายดຌานการสงสริมการบริหารราชการผนดินทีไมี
ธรรมาภิบาลละการปງองกันปราบปรามการทุจริตละประพฤติมิชอบ฿นภาครัฐประการหนึไง คือ การสริมสรຌาง
ระบบคุณธรรม฿นการตงตัๅงละยกยຌายบุคลากรภาครัฐ  วางมาตรการปງองกันการทรกซงจากนักการมือง      
ละสงสริม฿หຌมีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมา฿ชຌ฿นการบริหารงานบุคคลของจຌาหนຌาทีไฝຆายตางโ ฿ชຌมาตรการทาง
กฎหมาย  การปลูกฝังคานิยม คุณธรรม จริยธรรม ละจิตส านึก฿นการรักษาศักดิ์ศรีของความป็นขຌาราชการ      
ละความซืไอสัตย์สุจริตควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐทีไมีประสิทธิภาพพืไอปງองกัน  ละปราบปรามการทุจริต
ละประพฤติมิชอบของจຌาหนຌาทีไของรัฐทุกระดับอยางครงครัด  ยกลิกหรือกຌเขกฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับตางโ 
ทีไเมจ าป็น  สรຌางภาระกประชาชนกินควร  หรือปิดชองอกาสการทุจริต ชน ระบียบการจัดซืๅอ จัดจຌาง  
การอนุญาต อนุมัติ  ละการขอรับบริการจากภาครัฐ  ซึไงมีขัๅนตอนยืดยาว฿ชຌวลานาน ซๅ าซຌอน ละสียคา฿ชຌจายทัๅง
ของภาครัฐละประชาชน รวมทัๅง  ปรับปรุงละจัด฿หຌมีกฎหมายพืไอ฿หຌครอบคลุมการปງองกันละปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ  ละการมีผลประยชน์ทับซຌอน฿นภาครัฐทุกระดับดยถือวารืไองนีๅป็นวาระส าคัญร งดวน
หงชาติ 
   องค์การบริหารสวนต าบลทาชุมพล  ตระหนักถึงความส าคัญ฿นรืไองนีๅ  ละหในวาจะตຌองมีการ
ปลงนยบายขຌางตຌนของรัฐบาลเปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง  ละพืไอด านินการดังกลาว องค์การบริหารสวนต าบล
ทาชุมพล จึงประกาศจตจ านงการบริหารงานความสุจริต พืไอ฿หຌบุคลากรขององค์การบริหารสวนต าบลทาชุมพล
ยึดถือปฏิบัติ ดยมีองค์ประกอบดังนีๅ 
  ขຌอ แ : นยบาย   องค์การบริหารสวนต าบลทาชุมพล ขอก าหนดนยบาย฿นการบริหารงาน    
ขององค์การบริหารสวนต าบลทาชุมพล  ดยมีประกาศสดง สดงจตจ านงการบริหารงานดຌวยความสุจริต  
พืไอ฿หຌบุคลากรขององค์การบริหารสวนต าบลทาชุมพล ทุกระดับ ทุกคน เดຌส านึกตระหนัก ละยึดถือปฏิบัติ 

  ขຌอ โ : มาตรการละนวทางการด านินการ   พืไอ฿หຌการปฏิบัติงานป็นเป฿นทิศทางดียวกัน  
฿นอันทีไจะสรຌางละสดงถึงความปรง฿ส ความพรຌอมรับผิด ความปลอดจากการทุจริต฿นการปฏิบัติงาน  ความมี
วัฒนธรรมคุณธรรม฿นองค์กร ความมีคุณธรรมการท างาน฿นหนวยงาน ละการมีการสืไอสารภาย฿นหนวยงาน  
เดຌก าหนดมาตรการละนวทางการด านินงาน ดังนีๅ 
  โ.แ  บริหารงานขององค์การบริหารสวนต าบล฿หຌป็นเปตามนวนยบายของรัฐบาล  
  โ.โ  ยึดประชาชนป็นศูนย์กลาง  อ านวยความสะดวก ละ฿หຌบริการกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
  โ.ใ  ท างานป็นทีม 
  โ.ไ  ยึดหลักการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี ๆ ประการ 
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   ิแี  หลักนิติธรรม - ยึดหลักกฎหมาย ระบียบ ค าสัไงของทางราชการทีไชอบดຌวยกฎหมาย 
   ิโี  หลักคุณธรรม – ยึดมัไน฿นความถูกตຌองดีงาม ประพฤติตนป็นบบอยางทีไดี 

     ิใี  หลักความรับผิดชอบ – ตระหนัก฿นหนຌาทีไ  ความรับผิดชอบปฏิบัติงานอยาง 
ตใมก าลังความสามารถ ฿นต าหนงหนຌาทีไของตละคน 
   ิไี  หลักความคุຌมคา – ฿ชຌทรัพยากรอยางประหยัด  ละ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด  ละมี
ความคุຌมคา ค านึงถึงประยชน์ทีไจะกิดกับประชาชนป็นส าคัญ 
   ิ5ี  หลักความปรง฿ส – ยึดถือปฏิบัติอยางครงครัด฿นการท างานอยางปรง฿ส ปิดผย
ขຌอมูลขาวสารทีไป็นประยชน์ ตรงเปตรงมา ตຌองเมมีรืไองผลประยชน์ทับซຌอน ละตຌองเมมีการทุจริตคอร์รัปชัไน
กิดขึๅน  ละสามารถตรวจสอบผลการด านินงานเดຌ 
   ิๆี  หลักการมีสวนรวม – ฿นการท างาน฿หຌรับฟังขຌอมูล ขຌอคิดหในจากผูຌกีไยวขຌองทุกฝຆาย
รวมทัๅงประชาขน 
  โ.5  ยึดมัไน฿นคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผูຌด ารงต าหนงทางการมืองละ
จຌาหนຌาทีไของรัฐ ้ ประการ  ของส านักงานผูຌตรวจการผนดิน ดังนีๅ 
   ิแี  การยึดมัไน฿นคุณธรรมละจริยธรรม 
   ิโี  การมีจิตส านึกทีไดี ซืไอสัตย์ สุจริต ละรับผิดชอบ 
   ิใี  การยึดถือประยชน์ของประทศชาติหนือกวาประยชน์สวนตน ละเมมี
ผลประยชน์ทับซຌอน 
   ิไี  การยืนหยัดท า฿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  พนักงานสวนต าบล ลูกจຌางประจ า  พนักงานจຌาง ทุกคน  

  ขຌอ ไ : วิธีด านินการ  พืไอขับคลืไอนจตจ านงการบริหารงานดຌวยความซืไอสัตย์ สุจริต ฿หຌบรรลุ
ตามนยบาย มาตรการละนวทางทีไก าหนด  องค์การบริหารสวนต าบลจะเดຌด านินการ ละขอก าหนดดังนีๅ 
   ไ.แ  น าประกาศจตจ านงการบริหารงานดຌวยความสุจริตขององค์การบริหารสวนต าบล
ทาชุมพล  จຌง฿หຌบุคลากรทุกคนรับทราบ 
   ไ.โ  ประชาสัมพันธ์ประกาศจตจ านงการบริหารงานดຌวยความสุจริต ขององค์การ
บริหารสวนต าบลทาชุมพล  พืไอ฿หຌสาธารณชนเดຌรับทราบถึงจตจ านงของหนวยงาน ฿นชองทางตางโ เดຌก  
ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หนຌาทีไท าการ อบต.ุ ลงวใบเซต์ของ อบต.ทาชุมพล ิhttp://www.thachumpon.go.th/) 
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ขຌอ 5 : การบังคับ฿ชຌ 

฿หຌประกาศ จตจ านงการบริหารงานดຌวยความสุจริต  ฉบับนีๅมีผล฿ชຌบังคับตัๅงตบัดนีๅ  
ป็นตຌนเป 
  จึงประกาศ฿หຌทราบดยทัไวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันทีไ  10  มกราคม  พ.ศ. ๒๕ๆแ 
  
 

( นายพัฒนา  พระดช ี 
นายกองค์การบริหารสวนต าบลทาชุมพล 


