ประกาศเทศบาลตําบลวังหวา
เรื่อง การแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสรางคุณธรรม และความโปร"งใสในการบริหารงาน
...................................
ดวยปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดถูก
กํ า หนดเป' น กลยุ ท ธ) ที่ สํ า คั ญ ของยุ ท ธศาสตร) ช าติ ว าดวยการป0 อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป'นการยกระดับใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ เป'นมาตรการป0องกันการทุจริตในเชิงรุกที่หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศจะตองดําเนินการโดย
มุงหวังใหหนวยงานภาครัฐไดรับทราบถึงขอบกพรองตาง ๆ ที่สะทอนจากเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ และนํามาปรับปรุงพัฒนาหนวยงานภาครัฐใหมีความโปรงใส เป'นธรรม
ปลอดจากการทุ จ ริ ต ประกอบมติ คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เห็ น ชอบใหหนวยงานภาครั ฐ
ทุ ก หนวยงานเขารวมรั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปรงใสในการดํ า เนิ น งานของหนวยงานภาครั ฐ
ในปEงบประมาณ พ.ศ. 2559 -2560 ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. เสนอ และเพื่อใหการจัดทําบริการสาธารณะ
ภายใตอํ า นาจหนาที่ ขององค) กรปกครองสวนทองถิ่ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด ประโยชน) สู ง สุ ด ตอประชาชน
เทศบาลตําบลวังหวา มีเจตจํานงรวมกันที่จะสรางองค)กรแหงความใสสะอาด โดยการบริหารงานดวยความสุจริต
มีคุณธรรม มีความโปรงใส ปราศจากการทุจริตและพรอมที่จะไดรับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทั้งตอ
เจาหนาที่ภายในหนวยงานและสาธารณชนนอกหนวยงาน และเพื่อใหบรรลุเจตนารมณ)ดังกลาว เทศบาลตําบล
วังหวา จึงขอประกาศเจตจํานงสุจริต เสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารงานดังนี้
1. ดานความโปรงใส คื อ ปฏิ บั ติงานทุ กขั้ น ตอนตามกฎหมาย ระเบีย บ และขอบั งคั บ อยาง
ครบถวน เครงครัด ตลอดจนสงเสริมใหเกิดความโปรงใส ในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด
2. ดานความพรอมรั บ ผิ ด คื อ มี ค วามมุ งมั่ น ตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ง านและบริ ห ารงานอยางเต็ ม
ประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุเป0าหมาย มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานและการบริหารงาน
3. ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน คือ ทําใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตใน
เชิงนโยบาย และการทุจริตตอหนาที่ โดยไมใชตําแหนงหนาที่ในการเอื้อประโยชน)หรือรับสินบน รวมทั้งปลูกฝง
และสรางความตระหนักรู คานิยมในการตอตานการทุจริตคอร)รัปชั่นตอบุคคลในองค)กร รูจักแยกแยะประโยชน)
สวนตน และประโยชน)สวนรวมได
4. ดานวัฒนธรรมคุ ณธรรมในองค)กร คือ ยึด หลักคุ ณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริ ยธรรม
จรรยาวิ ช าชี พ ปฏิ บั ติต นใหอยู ในวิ นัย ขาราชการ สรางทั ศนคติ ไมยอมรับ พฤติ กรรมทุ จริ ต ความละอายและ
เกรงกลัวที่จะทุจริต มีการดําเนินมาตรการในการป0องกันและปราบปรามทุจริต รวมถึงการดําเนินการเพื่อป0องกัน
ผลประโยชน)ทับซอน
5. ดานคุณธรรมในการทํางานในหนวยงาน คือ กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีความ
เป' น ธรรมในการปฏิ บั ติ ง าน และคุ ณ ธรรมในการบริ ห ารงานในเรื่ องการบริ ห ารงานบุ ค คล การบริ ห ารงาน
งบประมาณ การมอบหมายงาน

-26. ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน คือการเผยแพร ประชาสัมพันธ) แนวทางและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส และแนวทางในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมทุจริตในหนวยงานตอเจาหนาที่ เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเป'นไปอยางถูกตอง และมีความโปรงใส
ทั้งนี้ ใหพนักงานเทศบาลและพนักงานจางสังกัดเทศบาลตําบลวังหวาดําเนินการใหเป'นไปตาม
เจตจํานงประกาศนี้ตลอดนโยบายและมาตรการแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

(นายจองสินกิจ เที่ยงธรรม)
นายกเทศมนตรีตําบลวังหวา

รายละเอียดการกําหนดนโยบายและมาตรการเพื่อการดําเนินงานของเทศบาลตําบลวังหวา
ตามประกาศเทศบาลตําบลวังหวา
เรื่อง การแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสรางคุณธรรม และความโปร"งใสในการบริหารงาน
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560

1. ดานความโปร"งใส คือ ปฏิบัติราชการตามภารกิจของหนวยงานที่มีความโปรงใสมีระบบการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาลดวยความเป'นธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่
โดยปฏิบัติ ดังนี้
1.1 ใหการเปPดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงานอยางชัดเจน ถูกตองและครบถวน รวมถึงใหประชาชน
ผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ของหนวยงานไดโดยสะดวกรวดเร็ว
1.2 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจางที่จะตองดําเนินการและสงเสริมความโปรงใสในทุกขั้นตอน
ตามที่กฎหมายกําหนด
1.3 เปPดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินการขั้นตอนตางๆ ของหนวยงาน
ตั้ งแตการแสดงความคิ ด เห็ น รวมจั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น งาน และรวมติ ด ตามตรวจสอบการดํ า เนิ น งานของ
หนวยงาน
1.4 ดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่อันไมโปรงใส ทุจริตตอหนาที่
2. ดานความพรอมรับผิด คือ ปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจาหนาที่ มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หนาที่ของตน โดยคํานึงถึงความสําเร็จของงาน โดยปฏิบัติ ดังนี้
2.1 ปฏิบัติงานตามหนาที่อยางเต็มใจ และเต็มประสิทธิภาพ
2.2 ปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนใหถูกตองตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับตางๆ อยางครบถวนและ
เครงครัด กลาหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตน
2.3 บริหารงานอยางซื่อสัตย)สุจริต และความรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสรางความเชื่อมั่น
แกสังคมวาการขับเคลื่อนหนวยงานจะเป'นไปอยางมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
3. ดานความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน คือ ดําเนินการโดยเป'นธรรม และโปรงใสเป'นไป
ตามกระบวนการมาตรฐานระหวางการสงมอบบริการหรือขั้นตอนใหบริการ ไมเลือกปฏิบัติเมื่อไดรับการเสนอ
เงื่อนพิเศษหรือจูงใจ เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชน)สวนตน กลุม หรือพวกพอง และปฏิบัติงานตามกระบวนการ
ใหบริการดวยความเป'นธรรมโดยปฏิบัติ ดังนี้
3.1 ปฏิบัติงานใหเป'นไปดวยความสุจริต งดเวนการเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน)ใดๆ จากผูมี
สวนไดสวนเสีย เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติงานหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือการใช
ตําแหนงหนาที่ของตนเองอยางไมเป'นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน)แกตนเอง พวกพองของตนหรือผูอื่นใด
3.2 ไมปฏิบัติหนาที่ซึ่งเป'นพฤติกรรมที่เขาขายการทุจริตเชิงนโยบาย อันมีลักษณะเป'นการทุจริตเกิด
จากความสั มพั น ธ) เ กื้ อหนุ น ระหวางผู บริ ห ารหนวยงานกั บ ผู มี ส วนไดสวนเสี ย เป' น หนวยธุ ร กิ จ เอกชนเพื่ อเอื้ อ
ผลประโยชน)ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานหนวยงาน

/4 ดานวัฒนธรรม...

-24. ดานวัฒนธรรมคุณ ธรรมในองค5ก ร คือ ปฏิ บัติ ราชการตามภารกิ จหนวยงานที่ยึ ดหลักคุ ณธรรม
จริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการตอตานการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพโดยปฏิบัติ
ดังนี้
4.1 มีการปลูกฝง สั่งสอน หรือถายทอดแนวทางปฏิบัติป ระจําหรือวัฒนธรรมของหนวยงานตอ
เจาหนาที่ในหนวยงาน จนเป'นแนวทางปฏิบัติประจําหรือวัฒนธรรมของหนวยงานใหไมยอมรับพฤติกรรมทุจริต
ตางๆ ในหนวยงานและไมทนตอการทุจริตโดยมีบทลงโทษทางสังคม
4.2 ปลูกฝงและสรางใหเกิดวัฒนธรรมทางความคิดและแยกแยะผลประโยชน)สวนตนกับผลประโยชน)
สวนรวมแกเจาหนาที่
4.3 กําหนดแผนการป0องกัน และปราบปรามทุจริตในหนวยงาน
4.4 มีกระบวนการตรวจสอบการถวงดุลภายใน กอใหเกิดวัฒนธรรมในการรวมตอตานทุจริต
5. ดานคุณธรรมการทํางานในหน"วยงาน คือ สรางระบบการบริหารงานของหนวยงานใหมีการบริการ
จัดการที่ดี ยึดระบบคุณธรรมความโปรงใสในการปฏิบัติมุงเนนผลประโยชน)สวนรวมยึดหลักการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย) ยึดหลักความคุมคา กลาวคือ หนวยงานที่มีการใชจายงบประมาณและความเป'นธรรมในการมอบหมาย
งานยึดหลักการคํานึงถึงความรูความสามารถ และมาตรฐานปฏิบัติงานโดยปฏิบัติดังนี้
5.1 กําหนดใหมีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
5.2 เจาหนาที่ ใ นหนวยงานปฏิ บั ติ ต ามคู มื อ หรื อมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านอยางเครงครั ด และจะ
ปฏิบัติงานอยางเป'นธรรมและเทาเทียมกัน
5.3 มี คุณธรรมในการบริ ห ารงานบุ คคลภายในหนวยงานทั้ งในดานบริ ห ารทรั พยากรบุ คคล เชน
การบรรจุ การแตงตั้ง โยกยาย พิจารณาความดีความชอบ เป'นตน มีกระบวนการสรางแรงจูงใจและความกาวหนา
ในสายงานและในดานการพัฒนาสมรรถนะเจาหนาที่
5.4 มีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ ใชจายเงินงบประมาณอยางโปรงใสและพิจารณาใชจายใน
สิ่งที่จําเป'นตอการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลวังหวา อยางคุมคามากที่สุด
5.5 มีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายใหแกผูใตบังคับบัญชา โดยคํานึงถึงขอบเขตอํานาจหนาที่
ตามกฎหมายของผูรับมอบหมายงาน มีความเป'นธรรมแกผูรับมอบหมายงานทุกคนอยางเทาเทียม มีการสื่อสาร
และเอาใจใสติดตามในการมอบหมายที่ไดมอบหมายไป ตลอดจนรับผิดชอบในผลงานที่ไดรับไปดวย
5.6 ใหความสํ า คั ญ กั บ สภาพแวดลอมที่ เ อื้ อ อํ า นวยและสงเสริ ม การปฏิ บั ติ ง านของเจาหนาที่ ใ น
หนวยงาน
6.ดานการสื่อสารภายในหน"วยงาน คือ เผยแพรบทบาทหนาที่และการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลวัง
หวา ผานชองทางตางๆ อยางชัดเจน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ)เป'นปจจุบัน โดยมีแนวทางดังนี้
6.1 ใหความสําคัญในการเปPดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลวังหวา อยางเปPดกวาง
ทั่วถึง บนพื้นฐานแหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ควบคูไปกับการเปPดโอกาสการมี
สวนรวมของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และประชาชน
6.2 ใหความสําคัญของรูปแบบ วิธีการ การสื่อสารเพื่อถายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ดาน ให
บุคลากรทุกคนทุกประเภททุกระดับในเทศบาล รับทราบเพื่อใหเกิดผลตอความตระหนักและใหความสําคัญถึงการ
ปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปรงใส

