ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง
เรื่อง ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านความทุจริต
..................................................................................................
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.25602564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต กาหนดให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงเจตจานงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประกอบกับมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมรับการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่สานักคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง จึงขอประกาศเจตจานงทางการเมือง ในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร ที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน จึงขอให้คามั่นที่จะนาพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้างทุกคน ให้ปฏิบัติ
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาค
ส่วน ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและ
อานวยความสะดวกแก่ประชาชน และขอกาหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง ถือปฏิบัติและ
ดาเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อที่ 1 เจตจานงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทัง้ ต่อเจ้าหน้าทีภ่ ายในหน่วยงานและ
สาธารณชนภายนอก
เพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจ หรือคามั่นที่จะนาพาหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจานง
ที่ได้แสดงไว้
ข้อ 2 นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานในฐานะเป็น
หน่วยงานภาครัฐ
กาหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กร ให้ มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ในฐานะเป็น
หน่ ว ยงานภาครั ฐ โดยมุ่งมั่ น พัฒ นาหน่ ว ยงานให้ มีคุ ณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้ า นความโปร่ ง ใส ข้ า พเจ้ า จะบริ ห ารงานด้ ว ยความถู ก ต้ อ ง ยุ ติ ธ รรม ตรวจสอบได้
โดย ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากภายใน
/และภายนอก....

-2และภายนอกหน่วยงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ ได้หลากหลายช่องทาง การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดาเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
2. ด้านความพร้อมรับผิด มีเจตจานงสุจริตในการบริหารงานและพร้อมที่จะรับผิดในการทางาน
และการบริหารงานเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงาน ให้เป็นไป
อย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
3. ด้า นความปลอดจากการทุจ ริ ตในการปฏิบั ติ งาน มี เจตจ านงสุ จ ริ ตที่ จะส่ งเสริ ม ให้ มีก าร
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบาย และการทุจริต
ต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ตาแหน่งและหน้าที่ ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนแต่อย่างใด
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร จะบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่ง
ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม ไม่
ทนต่อการทุจริตทั้งปวงและมีความละอาย และเกรงกลัวที่จะกระทาทุจริต รวมทั้งการดาเนินการเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
5. ด้านคุ ณธรรมการท างานในหน่ว ยงาน จะปลู ก ฝั งค่ านิย มและทัศ นคติ ให้ บุ คลากรมุ่ งเน้ น
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการบริหารงานและการดาเนินชีวิต มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการบริหารงานใน
เรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณการมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน จะส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการสื่อสารโดยนาเทคโนโลยี
ทั น สมั ย มาปรั บ ใช้ ใ นการประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนและบุ ค ลากรในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
บ้ า นสร้ า ง เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ โ ดยเปิ ด เผย รวดเร็ ว ถู ก ต้ อ ง และประ ชาสั ม พั น ธ์
ให้ ป ระชาชนแจ้งข้อมูล ข่าวสาร เบาะแสทุจริตร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่ านศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563
สิบตารวจเอก
(มานะ คล้ายสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง

