
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

เร่ือง เจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์  อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย   

พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
************************ 

 

   ตามนโยบาย ด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ในการเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ  วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์
คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัดยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ 
ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง  
การอนุญาต อนุมัติ  และการขอรับบริการจากภาครัฐ  ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสีย
ค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน รวมทั้ง  ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้ เป็น
วาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ 
 

   ประกอบกับ ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซ่ึงถือเป็นการยกระดับ  ให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ
จะต้องด าเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่สะท้อนจากเครื่องมือ ที่ใช้
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และน ามาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้
มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ 
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. เสนอ 
 
 
 

องค์การบริหาร… 
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   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้ และเห็นว่าจะต้องมีการ
แปลงนโยบายข้างต้นของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง  จึงประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความ
สุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากรในสังกัด ยึดถือปฏิบัติ และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน ตามเจตจ านงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และต่อสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน โดยมี
องค์ประกอบดังนี้ 
 

  ข้อ ๑ : เจตจ านง/นโยบาย    
   เพ่ือเป็นการแสดงความตั้งใจหรือค ามั่นในการบริหารงาน และน าหน่วยงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบ และพร้อมที่จะได้รับการติดตาม 
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามเจตจ านงที่ได้แสดงไว้ ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และสาธารณชน
ภายนอกหน่วยงาน   

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ จึงขอก าหนดนโยบายในการบริหารงานขององค์กร โดย
มีการประกาศแสดง “เจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน”  เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดทุก
ระดับและทุกคน ได้ส านึกตระหนักและยึดถือปฏิบัติ 

 

  ข้อ ๒ : แนวทางมาตรการด าเนินงาน   
   เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในอันที่จะสร้างและแสดงถึงความโปร่งใส 
ความพร้อมรับผิด ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และการมีการสื่อสาร
ภายในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดแนวทางมาตรการด าเนินงาน ดังนี้ 
  ๒.๑ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล 
  ๒.๒  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง อ านวยความสะดวกให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๒.๓ ท างานเป็นทีม 
  ๒.๔ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๖ ประการ 
   ๒.๔.๑ หลักนิติธรรม ยึดระเบียบกฎหมายค าสั่งของทางราชการที่ชอบด้วยกฎหมาย 
   ๒.๔.๒ หลักคุณธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

     ๒.๔.๓ หลักความรับผิดชอบ ตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบปฏิบัติงานอย่าง
เต็มก าลังความสามารถ ในต าแหน่งหน้าที่ของแต่ละคน 
   ๒.๔.๔ หลักความคุ้มค่า ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  และให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
และมีความคุ้มค่า ค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนเป็นส าคัญ 
   ๒.๔.๕ หลักความโปร่งใส ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการท างานอย่างโปร่งใส 
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตรงไปตรงมา ต้องไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องไม่มีการทุจริต
คอร์รัปชั่นเกิดข้ึน และสามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานได้ 
   ๒.๔.๖ หลักการมีส่วนร่วม ในการท างานให้รับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายรวมทั้งประชาขน 
  ๒.๕  ยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการ ของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้ 
   ๒.๕.๑ การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 

๒.๕.๒ การม…ี 
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   ๒.๕.๒ การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
   ๒.๕.๓ การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
   ๒.๕.๔ การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
   ๒.๕.๕ การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
   ๒.๕.๖ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
   ๒.๕.๗ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
   ๒.๕.๘ การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   ๒.๕.๙ การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

   ข้อ ๓ : กลุ่มเป้าหมาย   
    ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนต าบล
แม่เจดียท์ุกคน  
 

  ข้อ ๔ : วิธีด าเนินงาน   
   เพ่ือขับเคลื่อนเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน ให้บรรลุตามนโยบาย 
มาตรการและแนวทางที่ก าหนดไว้ จึงไดก้ าหนดวิธีด าเนินงาน ดังนี้ 
  ๔.๑  น าประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน แจ้งให้บุคลากรใน
สังกัดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ทุกคนรับทราบ 
  ๔.๒  ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเจตจ านงของหน่วยงาน ในช่องทาง
ต่างๆ  
 

   ข้อ ๕ : การบังคับใช้ 
   ให้ประกาศ “เจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่เจดีย์  อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย  พุทธศักราช ๒๕๖๑”  ฉบับนี้มีผลใช้บังคับโดยเร็ว
ต่อไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

       ประกาศ  ณ  วัน ๕  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
      (นายถวิล   ทานศิลา) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 
 
 
 
 


