ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเวียง
เรื่อง การแสดงเจตจํานงสุจริตดานคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงานของผูบ ริหาร
……………………………….
ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 ยกระดั บ เจตจํ า นงทางการเมื องในการต อ ตา นการทุ จ ริ ต กํ า หนดให ผู บ ริ ห ารองค ก รปกครอง
สวนท องถิ่ นแสดงเจตจํ านงทางการเมืองในการตอตานการทุจ ริตของผู บริห าร ประกอบกับมติคณะรัฐ มนตรีเมื่อ
วันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานเขารวมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ตามที่สํานักคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอ
นั้น
องคการบริหารสวนตําบลเวียง จึงขอประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของ
ผูบริหารที่จะบริ หารงานดวยความซื่อสั ตยสุจริ ต มีคุณธรรม มี ความโปรงใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสราง
คุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลเวียง อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอประเทศชาติ และประชาชน จึงขอให คํา มั่น ที่จ ะนําพาคณะผูบ ริห าร สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล
พนักงานจาง ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเวียงทุกคน ใหปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม ควบคู
กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และรวมมือกับทุกภาคสวนในการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจาหน าที่ทุกระดั บ รวมทั้งตอบสนองและอํานวยความสะดวกแกป ระชาชน และขอกําหนดแนวทางให
องคการบริหารสวนตําบลเวียง ถือปฏิบัติและดําเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขอ 1 เจตจํานงในการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต ทั้งตอเจาหนาที่ภายในหนวยงานและสาธารณชนภายนอก
เพื่อเปนการแสดงความตั้งใจหรือคํามั่นที่จะนําพาหนวยงานปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต มี
คุณธรรม มีความโปรงใส ปราศจากการทุจริต และความพรอมที่จะไดรับการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจํานงที่
ไดแสดงไว
ขอ 2 นโยบายในการพัฒนาองคกรใหมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานในฐานะเปนหนวยงานภาครัฐ
กําหนดนโยบายในการพัฒนาองคกรใหมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานในฐานะเปน
หนวยงานภาครัฐ โดยมุงมั่นพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 6 ดาน ดังนี้
1. ดานความโปรงใส ขาพเจาจะบริหารงานดวยความถูกตอง ยุติธรรม ตรวจสอบได โดยประชาชน
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารขององคกร พรอมเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหนวยงาน
สามารถเขาถึงขอมูลดวยวิธีการตางๆ ไดหลากหลายชองทาง การดําเนินการจัดซื้อจัดจางเกิดความโปรงใสในทุก
ขั้นตอน และเปดโอกาสใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานโดยเปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
2. ดานความพรอมรับผิด มีเจตจํานงในการบริหารงานและพรอมที่จะรับผิดชอบในการทํางานและ
การบริหารงานเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสรางความเชื่อมั่นแกสังคมวาการขับเคลื่อนหนวยงานใหเปนไปอยางมี
คุณธรรมและธรรมาภิบาล

3. ด า นความปลอดภั ย จากการทุ จ ริ ต ในการปฏิบั ติ ง าน มี เ จตจํ านงสุ จ ริ ต ในการปฏิ บั ติ ง าน มี
เจตจํานงสุจริตที่จะสงเสริมใหมีการปฏิบัติงานใหยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตใน
เชิ งนโยบายและการทุ จ ริตต อหน าที่ โดยไม ใชตําแหนงและหนาที่ในการเอื้อประโยชนห รือรับสิน บนแตอยางใด
4. ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร จะบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยมุง
ตอบสนองความตองการของประชาชนดานการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใสและเปนธรรมไมทนตอการ
ทุจริตทั้งปวงและมีความละอาย และเกรงกลัวที่จะกระทําทุจริต รวมทั้งการดําเนินการเพื่อปองกันผลประโยชนทับ
ซอน
5. ด า นคุ ณ ธรรมการทํ า งานในหน ว ยงาน จะปลู ก ฝ ง ค า นิ ย มและทั ศ นคติ ใ ห บุ ค ลากรมุ ง เน น
ผลประโยชนสวนรวม มีความรู ความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
บริ ห ารงานและการดํ า เนิน ชี วิ ต มี ความเป น ธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการบริห ารงานในเรื่องการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดลอมในการทํางาน
6. ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน จะสงเสริมและพัฒนาชองทางการสื่อสารโดยนําเทคโนโลยี
ทันสมั ยมาปรับ ใชในการประชาสั มพัน ธให ประชาชนและบุคลากรในองคการบริ หารสวนตําบลเวีย งเข าถึงขอมู ล
ขาวสารที่เกี่ยวของโดยเปดเผย รวดเร็ว ถูกตอง และประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสารเบาะแสทุจริต
รองเรียนรองทุกขผานเว็บไซตของศูนยรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลเวียง
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563

( นายกิตติพงษ วงษา )
นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียง

คํากลาวแสดงเจตจํานงของผูบ ริหาร
***************
ขาพเจา นายกิตติพงษ วงษา ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียง
ขอแสดงเจตจํานง ตอเจาหนาที่ในหนวยงานตอสาธารณชน
และประชาชนทัว่ ไปวา
ขาพเจาจะปฏิบตั ิหนาทีแ่ ละบริหารงานของหนวยงาน
ภายใตอํานาจหนาทีข่ ององคการบริหารสวนตําบลเวียง
ดานการบริหารองคกร และดานการบําบัดทุกขบาํ รุงสุข
ดานการบริการตลอดจนอํานวยความสะดวก ในหนวยงาน
ดวยความซื่อสัตย สุจริต
ดวยความสํานึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มอี ยู
จะตัง้ ใจปฏิบตั ิหนาที่ โดยเต็มกําลังความสามารถ
จะใชอาํ นาจหนาที่
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
และจะยืนหยัดตอตานทุจริตทุกรูแบบ

( นายกิตติพงษ วงษา )
นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียง

