ประกาศเทศบาลตาบลบ้านเหล่า
เรื่อง การประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงาน
...................................................
ด้วย ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐได้ถูกกาหนดเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับ ให้ก ารประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกที่หน่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่
สะท้อนจากเครื่องมือ ที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และนามา
ปรับ ปรุ งพั ฒ นาหน่ว ยงานภาครัฐ ให้มี ค วามโปร่ง ใส เป็ นธรรม ปลอดจากการทุจริ ต ประกอบมติ
คณะรัฐ มนตรีเมื่อวั นที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก หน่วยงานเข้าร่วมรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 –
25๖0 ตามที่สานักงาน ป.ป.ช. เสนอ
เทศบาลต าบลบ้ านเหล่า ขอประกาศแสดงเจตจ านงที่ จะบริหารด้วยความ
ซื่อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี คุ ณ ธรรม มี ค วามโปร่ ง ใส ปราศจากการทุ จ ริ ต และพร้ อ มที่ จ ะได้ รั บ การติ ด ตาม
ตรวจสอบการปฏิ บัติงานตามเจตจ านงทั้งต่ อเจ้าหน้ าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอก
หน่วยงาน ดังนี้
ข้อ 1. เจตจำนงในกำรบริหำรงำนและนำหน่วยงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตทั้ง
ต่อเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนและสำธำรณชนภำยนอกหน่วยงำน
เพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจหรือคามั่นที่จะนาหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุ ณ ธรรม มี ค วามโปร่ ง ใส ปราศจากการทุ จ ริ ต และพร้ อ มที่ จ ะได้ รั บ ก ารติ ด ตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามเจตจานงที่ได้แสดงไว้

/ข้อ 2. นโยบาย…

-2ข้อ 2. นโยบำยในกำรพั ฒนำองค์ก รให้ มีคุ ณ ธรรมและควำมโปร่ง ใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
กาหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลตาบลบางพระ มุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงาน
ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้ำนควำมโปร่งใส เป็นการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการดาเนินการตามภารกิจ
หน้าทีด่ ้วยความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์
สุจริต ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อย่างเคร่งครัด
(2) ให้ความสาคัญในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้วยความโปร่ งใสโดยยึดหลัก
ความสุจริต เที่ยงธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ตอบบทบัญญัติของกฎหมาย
(3) ให้ความสาคัญกับการเปิดโอกาสให้ผมู้ ีส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม
(4) มุ่งเน้นการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
เที่ยงธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ
2.2 ด้ำนควำมพร้อมรับผิด ผู้บริหารและพนักงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรั บผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) มุง่ เน้นในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมโดยยึด
หลักสุจิต โปร่งใสและเที่ยงธรรม และพร้อมรับผิด
(2) มุ่งมั่นในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความ
พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ
อย่างเคร่งครัด

/2.3 ด้านความปลอด…

-32.3 ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและ
พนักงานปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย
(2) ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ไม่รับสินบนและการใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอือ้ ประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ
2.4 ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและพนักงานปฏิบัติตน
ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานไม่ทนต่อการทุจริต อายและ
เกรงกลัว ต่อการทุจริต จนก่ อให้เกิ ดวั ฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตได้ตามหลัก นิติธรรม ภาระ
รับผิดชอบโดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม
(2) ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร
(3) มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้
ผูบ้ ริหารและพนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2.5 ด้ำนคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน
ยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการ
บริหารงานภายในหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
(๑) มุ่ งเน้น การปฏิบั ติง านตามมาตรฐาน/คู่มื อการปฏิ บัติ งาน โดยยึ ดหลัก ความ
ถูกตัองตามกฎหมาย ระเบียบ มติ ด้วยความสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม
(๒) มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม
(3) มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ
มติ โปร่งใสตรวจสอบได้ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
(4) ให้ความสาคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
(5) ให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและส่งเสริมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน

/2.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน…..

-42.6 ด้ำนกำรสื่อ สำรภำยในหน่วยงำน เพื่อถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้าน
ดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) สื่อสารประชาสัมพันธ์ในการถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้ผู้บริหารและ
พนักงานเกิดความตระหนักและให้ความสาคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสใน
กาดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร เช่น หนังสือสั่งการ การปิดประกาศ
ประกาศเว็บไซต์ เป็นต้น
(2) ให้ความสาคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น เช่น หนังสือแสดง
ความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้บริหาร/พนักงาน เป็นต้น
จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

(นายถนอม หลวงฟอง)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านเหล่า

