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พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรั ฐมนตรี ไดกําหนดนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต& อสภานิ ติ
บัญญัติแห&งชาติ เมื่อวันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 ในนโยบายดานการส&งเสริมการบริหารราชการแผ&นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป4องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประการหนึ่ง คือ การเสริมสราง
ระบบคุณธรรมในการแต&งตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป4องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และ
ส&งเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุ ณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่ฝ=ายต&างๆ ใชมาตรการทาง
กฎหมาย การปลูกฝAงค&านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปCนขาราชการ และ
ความซื่อสัตยสุจริตควบคู&กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป4องกัน และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอย&างเคร&งครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับต&างๆ ที่
ไม& จํ า เปC น สรางภาระแก& ป ระชาชนเกิ นควร หรื อเปD ดช& องโอกาสการทุ จ ริ ต เช& น ระเบี ย บการจั ดซื้ อ จั ดจาง
การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากภาครัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใชเวลานาน ซ้ําซอน และเสียค&าใชจ&ายทั้ง
ของภาครัฐและประชาชน รวมทั้ง ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพื่อใหครอบคลุมการป4องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว&าเรื่องนี้เปCนวาระสําคัญเร&งด&วน
แห&งชาติ
องคการบริหารส&วนตําบลมะขามหลวง ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้ และเห็นว&าจะตองมี
การแปลงนโยบายขางตนของรัฐบาลไปสู&การปฏิบัติอย&างจริงจัง และเพื่อดําเนินการดังกล&าว องคการบริหารส&วน
ตําบลมะขามหลวง จึงประกาศเจตจํานงการบริหารงานความสุจริต เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหารส&วนตําบล
มะขามหลวงยึดถือปฏิบัติ โดยมีองคประกอบดังนี้
ขอ 1 : นโยบาย องคการบริหารส&วนตําบลมะขามหลวง ขอกําหนดนโยบายในการบริหารงาน
ขององคการบริ หารส& วนตําบลมะขามหลวง โดยมีประกาศแสดง “แสดงเจตจํานงการบริหารงานดวยความ
สุจริต” เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหารส&วนตําบลมะขามหลวง ทุกระดับ ทุกคน ไดสํานึกตระหนัก และยึดถือ
ปฏิบัติ
ขอ 2 : มาตรการและแนวทางการดําเนินการ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปCนไปในทิศทางเดียวกัน
ในอันที่จะสรางและแสดงถึงความโปร&งใส ความพรอมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ความมี
วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ความมีคุณธรรมการทํางานในหน&วยงาน และการมี การสื่อสารภายในหน&วยงาน
ไดกําหนดมาตรการและแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
2.1 ดานความโปร&งใส ขาพเจาจะบริ หารงานดวยความถู ก ตอง ยุติ ธรรม ตรวจสอบได โดย
ประชาชน สามารถเขาถึงขอมูลข&าวสารขององคกร พรอมเปDดโอกาสใหผูมีส&วนไดเสียทั้งจากภายในและภายนอก
หน&วยงานสามารถเขาถึงขอมูลดวยวิธีต&างๆ ไดหลากหลายช&องทาง การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ส&งเสริมการใหเกิด
ความโปร&งใสในทุกขั้นตอน และเปDดโอกาสใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เขามีส&วนร&วมใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปDดเผยขอมูลข&าวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
-/ (2.2) มีความ...

2.2 มีความรับผิดชอบ มีเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานและพรอมที่จะรับผิดในการทํางานและ
การบริหารงานเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสรางความเชื่อมั่นแก&สังคมว&าการขับเคลื่อนหน&วยงาน จะเปCนไปอย&าง
คุณธรรมและธรรมาภิบาล
2.3 ดวยความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีเจตจํานงสุจริตที่จะทําใหหน&วยงาน
ปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต&อหนาที่ โดยไม&ใชตําแหน&งและหนาที่ในการเอื้อประโยชนหรือรับ
สินบนแต&อย&างใด
2.4 ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร จะบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาลโดย
มุ&งตอบสนองความตองการของประชาชนดานการบริ การที่ ร วดเร็ ว ถู ก ตอง เสมอภาค โปร& งใสและเปC นธรรม
ไม& ท นต& อ การทุ จ ริ ต ทั้ ง ปวงและมี ค วามละอาย และเกรงกลั ว ที่ จ ะทุ จ ริ ต รวมทั้ ง การดํ า เนิ น การเพื่ อ ป4 อ งกั น
ผลประโยชนทับซอน
2.5 ดานคุณธรรมการทํ างานในหน& วยงาน จะปลู ก ฝAง ค& า นิย มและทั ศ นคติ ใหบุ คลากรมุ& ง เนน
ผลประโยชนส&วนรวม มีความรู ความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การบริหารงานและการดําเนินชีวิต มีความเปCนธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการบริหารงาน ในเรื่องการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดลอมในการทํางาน
2.6 ดานการสื่อ สารภายในหน& วยงาน จะส& ง เสริ ม และพั ฒ นาการช& องทางการสื่ อสารโดยนํ า
เทคโนโลยี ทั น สมั ย มาปรั บ ใชในการประชาสั ม พั น ธใหประชาชนและบุ ค ลากรในองคการบริ ห ารส& ว นตํ า บล
มะขามหลวง เขาถึงขอมูลข&าวสารที่เกี่ยวของไดโดยเปDดเผย รวดเร็ว ถูกตอง และประชาสัมพันธใหประชาชนแจง
ขอมูลข&าวสารเบาะแสทุจริตรองเรียนรองทุกขผ&านเว็บไซตของศูนยรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกขและศูนยดํารง
ธรรมขององคการบริหารส&วนตําบลมะขามหลวง
ขอ 3 : กลุ&มเป4าหมาย ขาราชการ พนักงานส&วนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ทุกคน
ขอ 4 : วิธีดําเนินการ เพื่อขับเคลื่อนเจตจํานงการบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ใหบรรลุ
ตามนโยบาย มาตรการและแนวทางที่กําหนด องคการบริหารส&วนตําบลจะไดดําเนินการ และขอกําหนดดังนี้
4.1 นําประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริตขององคการบริหารส&วนตําบล
มะขามหลวง แจงใหบุคลากรทุกคนรับทราบ
4.2 ประชาสั มพั นธประกาศเจตจํา นงการบริ หารงานดวยความสุ จริ ต ขององคการ
บริหารส&วนตําบลมะขามหลวง เพื่อใหสาธารณชนไดรับทราบถึงเจตจํานงของหน&วยงาน ในช&องทางต&างๆ ไดแก&
ติดบอรดประชาสัมพันธหนาที่ทําการ อบต.ลงเว็บไซตของ อบต.มะขามหลวง(http://www.makamloung.go.th)
ขอ 5 : การบังคับใช
ใหประกาศ “เจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริต” ฉบับนี้มีผลใชบังคับตั้งแต&บัดนี้
เปCนตนไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕60
มรกต ปDงคํา
(นายมรกต ปDงคํา)
นายกองคการบริหารส&วนตําบลมะขามหลวง

