ประกาศเทศบาลต้าบลปากน้าหลังสวน
เรื่อง เจตจ้านงการบริหารงานด้วยความสุจริต
…………………….…………………..……………
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ในนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกั นปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ประการหนึ่ ง คื อ การเสริ มสร้ า งระบบคุ ณ ธรรมในการแต่ งตั้ ง และโยกย้ ายบุ ค ลากรภาครั ฐ วาง
มาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ใน
การบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับ
การบริหารจัดการภาครัฐที่มปี ระสิทธิภาพเพื่อป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็น
สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การ
อนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริก ารจากภาครัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้าซ้อน และเสีย
ค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน รวมทั้ง ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดย
ถือว่าเรื่องนีเ้ ป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติ
เทศบาลตาบลปากน้าหลังสวน ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องนี้ และเห็นว่าจะต้องมี
การแปลงนโยบายข้างต้นของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และเพื่อดาเนินการดังกล่าว เทศบาล
ตาบลปากน้าหลังสวน จึงประกาศเจตจานงการบริหารงานความสุจริต เพื่อให้บุคลากรของเทศบาล
ตาบลปากน้าหลังสวน ยึดถือปฏิบัติ โดยมีองค์ประกอบดังนี้
ข้อ 1 : นโยบาย เทศบาลตาบลปากน้าหลังสวน ขอกาหนดนโยบายในการบริหารงาน
ของเทศบาลตาบลปากน้าหลังสวน โดยมีประกาศแสดง “แสดงเจตจำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำม
สุจริต” เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตาบลปากน้าหลังสวน ทุกระดับ ทุกคน ได้สานึกตระหนัก และ
ยึดถือปฏิบัติ
ข้อ 2 : มาตรการและแนวทางการดาเนินการ เพือ่ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ในอันที่จะสร้างและแสดงถึงความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน ความมีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ความมีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน และการมี
การสื่อสารภายในหน่วยงาน ได้กาหนดมาตรการและแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้

-22.1 บริหารงานของเทศบาลตาบลปากน้าหลังสวน ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของ
รัฐบาล
2.2 ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง อานวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล
2.3 ทางานเป็นทีม
2.4 ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 ประการ
(1) หลั ก นิ ติ ธ รรม - ยึ ดหลั ก กฎหมาย ระเบี ย บ ค าสั่ งของทางราชการที่ ชอบด้ วย
กฎหมาย
(2) หลักคุณธรรม – ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
(3) หลั ก ความรับ ผิด ชอบ – ตระหนัก ในหน้า ที่ ความรับ ผิ ดชอบปฏิบั ติงานอย่า ง
เต็มกาลังความสามารถ ในตาแหน่งหน้าที่ของแต่ละคน
-/ (3) หลักความ...
(4) หลักความคุ้มค่า – ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมี
ความคุ้มค่า คานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนเป็นสาคัญ
(5) หลั ก ความโปร่ งใส – ยึ ดถื อปฏิบั ติอ ย่างเคร่ง ครั ดในการท างานอย่า งโปร่ งใส
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตรงไปตรงมา ต้องไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องไม่มี
การทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้น และสามารถตรวจสอบผลการดาเนินงานได้
(6) หลักการมีส่วนร่วม – ในการทางานให้รับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายรวมทั้งประชาขน
2.5 ยึ ด มั่ น ในค่ า นิ ย มหลั ก ของมาตรฐานจริ ย ธรรมส าหรั บ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทาง
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการ ของสานักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ดังนี้
(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(2) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(3) การยึ ด ถื อ ประโยชน์ ข องประเทศชาติ เ หนื อ กว่ า ประโยชน์ ส่ ว นตน และไม่ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(4) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(6) การให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารแก่ ป ระชาชนอย่ า งครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง และไม่ บิ ด เบื อ น
ข้อเท็จจริง
(7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
(8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

-3ข้อ 3 : กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
ทุกคน
ข้อ 4 : วิธีดาเนินการ เพื่อขับเคลื่อนเจตจานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ให้ บ รรลุ ต ามนโยบาย มาตรการและแนวทางที่ ก าหนด เทศบาลต าบลปากน้ าหลั ง สวน จะได้
ดาเนินการ และขอกาหนดดังนี้
4.1 นาประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริตของเทศบาลตาบล
ปากน้าหลังสวน แจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบ
4.2 ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริต ของ
เทศบาลตาบลปากน้าหลังสวน เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเจตจานงของหน่วยงาน ในช่องทาง
ต่
า
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ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ทาการเทศบาลตาบลปากน้าหลังสวน , ลงเว็บไซต์ของ เทศบาลตาบล
ปากน้าหลังสวนwww.paknamlangsuan.go.th/
ข้อ 5 : การบังคับใช้
ให้ประกาศ “เจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริต” ฉบับนีม้ ีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. ๒๕60

(นายวิชัย อนันตเมฆ)
นายกเทศมนตรีต้าบลปากน้าหลังสวน

