ประกาศเทศบาลตําบลแมทาชาง
เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานดวยความซื้อสัตยสุจริตดานคุณธรรมและความโปรงใส
______________________________
ดวย ปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดถูก
กํ า หนดเป น กลยุ ท ธ ที่ สํ า คั ญ ของยุ ท ธศาสตร ช าติ ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งถือเปนการยกระดับ ใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ เปนมาตรการปองกันการทุจริตในเชิงรุกที่หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศจะตองดําเนินการโดย
มุงหวังใหหนวยงานภาครัฐไดรับทราบถึงขอบกพรองตาง ๆ ที่สะทอนจากเครื่องมือ ที่ใชในการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ และนํามาปรับปรุงพัฒนาหนวยงานภาครัฐใหมีความโปรงใส เปนธรรม
ปลอดจากการทุจริต
เทศบาลตําบลแมทาชาง จึงขอประกาศแสดงเจตจํานงที่จะบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
มีคุณธรรม มีความโปรงใส ปราศจากการทุจริต และพรอมที่จะไดรับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
เจตจํานงทั้งตอเจาหนาที่ภายในหนวยงานและสาธารณชนภายนอกหนวยงาน ดังนี้
ขอ 1. เจตจํานงในการบริหารงานและนําหนวยงานดวยความซื่อสัตยสุจริตทั้งตอเจาหนาที่
ภายในหนวยงานและสาธารณชนภายนอกหนวยงาน
เพื่อเปนการแสดงความตั้งใจหรือคํามั่นที่จะนําหนวยงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม
มีความโปรงใส ปราศจากการทุจริต และพรอมที่จะไดรับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจํานงที่ได
แสดงไว
ขอ 2. นโยบายในการพัฒนาองคกรใหมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ
กําหนดนโยบายในการพัฒนาองคกรใหมีคุณธรรมและความโปรงในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ เพื่อใหผูบริหารและพนักงานของเทศบาลตําบลแมทาชาง มุงมั่นพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรมและความ
โปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 6 ดาน ดังนี้
2.1 ดานความโปรงใส เปนการเปดเผยขอมูล รวมถึงการดําเนินการตามภารกิจหนาที่ดวย
ความสุจริต โปรงใส และเที่ยงธรรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) มุงเนนการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได โดยยึดหลักความซื่อสัตยสุจริต ถูกตอง
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อยางเครงครัด
(2) ใหความสําคัญในการเปดเผยขอมูลของหนวยงานดวยความโปรงใสโดยยึดหลักความสุจริต
เที่ยงธรรม ถูกตอง ตรวจสอบไดตอบบทบัญญัติของกฎหมาย
(3) ใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหผูมีสวนเสียเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน โดยยึด
หลักความถูกตอง สุจริต โปรงใสและเที่ยงธรรม
/(4) มุงเนน.....

-2(4) มุงเนนการบริหารจัดการเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดวยความโปรงใสเที่ยงธรรม
รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ มติ
2.2 ด านความพรอมรับผิด ผูบ ริหารและพนั กงานมีความมุงมั่ นตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็ม
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน พรอมรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่
ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) มุงเนนในการขับเคลื่อนหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมโดยยึดหลักสุจิต
โปรงใสและเที่ยงธรรม และพรอมรับผิด
(2) มุงมั่นในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานตามหนาที่อยางเต็มใจ กระตือรือรน มีความพรอมที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อยางเครงครัด
2.3 ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติ
ตนตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) ยึดมั่นในการบริหารจัดการองคกรเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย
(2) ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ไมรับสินบน
และการใชตําแหนงหนาที่ในการเอื้อประโยชนในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ
2.4 ด า นวั ฒ นธรรมคุ ณ ธรรมในองค กร ส งเสริม ให ผูบ ริห ารและพนัก งานปฏิบัติ ต นตาม
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) สรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อใหผูบริหารและพนักงานไมทนตอการทุจริต อายและเกรงกลัว
ตอการทุจริต จนกอใหเกิดวัฒนธรรมในการตอตานการทุจริตไดตามหลักนิติธรรม ภาระรับผิดชอบโดยยึดหลักความ
ถูกตอง สุจริต โปรงใสและเที่ยงธรรม
(2) ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกร
(3) มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน โดยใหผูบริหาร
และพนักงานถือปฏิบัติอยางเครงครัด
2.5 ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐาน ยึดหลักความ
ถูกตอง เปนธรรม เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายในหนวยงาน
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
(๑) มุ ง เน น การปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐาน/คู มื อ การปฏิ บั ติ ง าน โดยยึ ด หลั ก ความถู ก ต อ ง
ตามกฎหมาย ระเบียบ มติ ดวยความสุจริต โปรงใสและเที่ยงธรรม
(๒) มุงเนนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม
(3) มุงเนนการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ มติ โปรงใส
ตรวจสอบได คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
(4) ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การมอบหมายงานในการปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ หน า ที่ และความ
รับผิดชอบดวยความเปนธรรม เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ
(5) ใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยและสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
พนักงาน
/2.6 ดานการสื่อสาร.......
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2.๖ ด านการสื่อสารภายในหนวยงาน เพื่ อถายทอดนโยบายทั้ง 5 ดานดังกลาวขางต น
ใหผูบริหารและพนักงานทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) สื่อสารประชาสัมพันธในการถายทอดนโยบายทั้ง 5 ดาน ใหผูบริหารและพนักงานเกิด
ความตระหนั กและให ความสํา คั ญถึ งการปฏิ บัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสในกาดําเนิน งานของ
หนวยงานภาครัฐ โดยวิธีการ/ชองทางการสื่อสาร เชน หนังสือสั่งการ การปดประกาศ ประกาศเว็บไซต เปนตน
(2) ให ความสํ าคั ญ กั บ การเปดโอกาสใหมีการสื่อสารสองทาง โดยการรับ ฟงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 5 ดานดังกลาวขางตน เชน หนังสือแสดงความคิดเห็น การแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุมผูบริหาร/พนักงาน เปนตน
จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2562

(นายทรัพยทวี คํามา)
นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง

