ประกาศเทศบาลตาบลวังหว้า
เรื่อง การแสดงเจตจานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
...................................
ด้วยปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูก
ก าหนดเป็ น กลยุ ท ธ์ ที่ ส าคั ญ ของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการโดย
มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่สะท้อนจากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และนามาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม
ปลอดจากการทุจริต ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่ ว ยงานเข้ า ร่ ว มรั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 -2560) ตามที่สานักงาน ป.ป.ช. เสนอ และเพื่อให้การจัดทาบริการสาธารณะภายใต้
อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เทศบาล
ตาบลวังหว้ามีเจตจานงร่วมกันที่จะสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด โดยการบริหารงานด้วยความสุจริตมีคุณธรรม
มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทั้งต่อเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานและสาธารณชนนอกหน่วยงาน และเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว เทศบาลตาบลวังหว้าจึงขอ
ประกาศจานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานดังนี้
1. ด้านความโปร่ งใส คือ ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่าง
ครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนที่กฎหมายกาหนด
2. ด้ า นความพร้ อ มรั บ ผิ ด คื อ มี ค วามมุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ง านและบริ ห ารงานอย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานและการบริหารงาน
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน คือ ทาให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตใน
เชิงนโยบาย และการทุจริตต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน รวมทั้งปลูกฝัง
และสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อบุคคลในองค์กร รู้จักแยกแยะประโยชน์
ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวมได้
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คือ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม
จรรยาวิชาชีพ ปฏิบัติตนให้อยู่ในวินัยข้าราชการ สร้างทัศนคติไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต ความละอายและเกรง
กลัวที่จะทุจริต มีการดาเนินมาตรการในการป้องกันและปราบปรามทุจริต รวมถึงการดาเนินการเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
5. ด้านคุณธรรมในการทางานในหน่วย คือ กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีความเป็น
ธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ
การมอบหมายงาน

-26. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน คือการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แนวทางและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส และแนวทางในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมทุจริตในหน่วยงานต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความโปร่งใส
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายจองสินกิจ เที่ยงธรรม)
นายกเทศมนตรีตาบลวังหว้า

รายละเอียดการกาหนดนโยบายมาตรการเพื่อการดาเนินงานของเทศบาลตาบลวังหว้า
ตามประกาศเทศบาลตาบลวังหว้า
เรื่อง การแสดงเจตจานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560

1. ด้านความโปร่งใส คือ ปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่มีความโปร่งใสมีระบบการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาลด้วยความเป็นธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่
โดยปฏิบัติ ดังนี้
1.1 ให้ ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ต่ า งๆ ของหน่ ว ยงานอย่ า งชั ด เจน ถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว น รวมถึ ง ให้
ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกรวดเร็ว
1.2 ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างที่จะต้องดาเนิน การและส่งเสริมความโปร่งใสในทุกขั้นตอน
ตามที่กฎหมายกาหนด
1.3 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการขั้นตอนต่างๆ ของหน่วยงาน
ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมงานจัดจัดทาแผนงานร่วมดาเนินการ และร่วมติดตามตรวจสอบการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
1.4 ดาเนินการ จัดการ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่อันไม่โปร่งใส ทุจริตต่อหน้าที่
2. ด้านความพร้อมรับผิด คือ ปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจ้าหน้าที่ มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ของตน โดยคานึงถึงความสาเร็จของงาน โดยปฏิบัติ ดังนี้
2.1 ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ และเต็มประสิทธิภาพ
2.2 ปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนและ
เคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตน
2.3 บริหารงานอย่างซื่อสั ตย์สุ จริต และความรับผิ ดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
3. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน คือ ดาเนินการโดยเป็นธรรม และโปร่งใส
เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานระหว่างการส่งมอบบริการหรือขั้นตอนให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการ
เสนอเงื่อนพิ เศษหรื อจู ง ใจ เพื่อให้ ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่ ว นตน กลุ่ ม หรือพวกพ้ อง และปฏิบัติงานตาม
กระบวนการให้บริการด้วยความเป็นธรรม โยปฏิบัติ ดังนี้
3.1 ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความสุจริต งดเว้นการเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือ
การใช้ตาแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตนหรือผู้อื่นใด
3.2 ไม่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตเชิงนโยบาย อัน มีลักษณะเป็นการทุจริตเกิด
จากความสั มพัน ธ์เ กื้อหนุ น ระหว่างผู้ บ ริ ห ารหน่ว ยงานกับผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยเป็น หน่ว ยธุร กิจเอกชนเพื่อเอื้ อ
ผลประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานหน่วยงาน
4. ด้า นวัฒนธรรมคุณ ธรรมในองค์กร คือ ปฏิบัติราชการตามภารกิจหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพโดยปฏิบัติ
ดังนี้
/4.1 มีการปลูกฝัง...

-24.1 มีการปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติประจา หรือวัฒนธรรมของหน่วยงานต่อ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จนเป็นแนวทางปฏิบัติประจาหรือวัฒนธรรมของหน่วยงานให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต
ต่างๆ ในหน่วยงานและไม่ทนต่อการทุจริตโดยมีบทลงโทษทางสังคม
4.2 ปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดและแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมแก่เจ้าหน้าที่
4.3 กาหนดแผนการป้องกัน และปราบปรามทุจริตในหน่วยงาน
4.4 มีกระบวนการตรวจสอบการถ่วงดุลภายใน ก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านทุจริต
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน คือ สร้างระบบการบริหารงานของหน่วยงานให้มีการบริการ
จัดการที่ดี ยึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมยึดหลักการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ยึดหลักความคุ้มค่า กล่าวคือ หน่วยงานที่มีการใช้จ่ายงบประมาณและความเป็นธรรมในการมอบหมาย
งานยึดหลักการคานึงถึงความรู้ความสามารถ และมาตรฐานปฏิบัติงานโดยปฏิบัติดังนี้
5.1 กาหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
5.2 เจ้ าหน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงานปฏิ บั ติ ต ามคู่ มื อ หรื อมาตรฐานการปฏิ บัติ ง านอย่ างเคร่ ง ครั ด และจะ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
5.3 มีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงานทั้งในด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การ
บรรจุ การแต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ เป็นต้น มีกระบวนการสร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้าใน
สายงานและในด้านการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่
5.4 มีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ ใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างโปร่งใสและพิจารณาใช้จ่ายใน
สิ่งที่จาเป็นต่อการดาเนินงานตามภารกิจของสานักงานสนับสนุนบริการสุ ขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ อย่าง
คุ้มค่ามากที่สุด
5.5 มีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยคานึงถึงขอบเขตอานาจหน้าที่
ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเท่าเทียม มีการสื่อสาร
และเอาใจใส่ติดตามในการมอบหมายที่ได้มอบหมายไป ตลอดจนรับผิดชอบในผลงานที่ได้รับไปด้วย
5.6 ให้ ค วามส าคัญ กั บ สภาพแวดล้ อมที่ เ อื้อ อ านวยและส่ ง เสริ ม การปฏิบั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ใ น
หน่วยงาน

