ประกาศเทศบาลตาบลศรีดอนชัย
เรื่อง การแสดงเจตจานงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
***************************
เทศบาลตาบลศรี ดอนชัย ขอประกาศเจตจ านงสุ จ ริตด้ านคุ ณธรรมและความโปร่ งใส ในการ
บริหารงานของเทศบาลตาบลศรีดอนชัยเพื่อเป็นมาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสาหรับข้าราชการและ
บุคลากรของหน่วยงานให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนาหน่วยงานให้
ดาเนินงานตามภารกิจ ด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมปราศจากการทุจริต เพื่อให้
บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยนโยบายและแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตาบลศรีดอนชัยถือ
ปฏิบัติและดาเนินการ ดังนี้
1. นโยบาย
1.1 ด้านความโปร่งใส หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่มีความ
โปร่งใส การมีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ด้วยความเป็น
ธรรมในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ดังนี้
1) การให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน
รวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
2) การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดาเนินการและส่งเสริมให้เกิดความ
โปร่งใสในทุกขั้นตอนตามกฎหมายที่กาหนด
3) การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานขั้นตอนต่างๆ ของ
หน่วยงานตั้งแต่การแสดงความเห็น ร่วมวางแผนและจัดทาแผนงาน ร่วมดาเนินการ และร่วมติดตามตรวจสอบ การ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
4) การดาเนินการ การจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อันไม่
โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่
1.2 ด้านความพร้อมรับผิด หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจ้าหน้าที่ มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยคานึงถึงความสาเร็จของงาน ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม โดยคานึงถึงความ
ถูกต้องตามกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือจากผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่แสดงถึงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ดังนี้
1) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องมี พฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ
2) เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง
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3) การกาหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารหน่วยงานที่จะต้องมีเจตจานงในการ
บริ ห ารงานอย่ างซื่ อสั ตย์ สุ จ ริ ต และพร้ อมรั บผิ ดเมื่อเกิ ดความผิ ดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อ มั่นแก่สั งคมว่าการ
ขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
1.3 ความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน หมายถึง พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่มี
การดาเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่างการส่งมอบบริการขั้นตอนการ
ให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ ส่วนตน กลุ่มหรือ
พวกพ้อง หากเจ้ าหนน้ าที่ของหน่ ว ยงานมีพฤติ การณ์เหล่ านี้มาก และเจ้าหน้ าที่ของหน่ว ยงานปฏิบัติงานตาม
กระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการด้วยความเป็นธรรมแล้ว ก็จะส่งผลให้หน่วยงานมีความปลอดภัย
จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) สอดส่องและป้องกันไม่ให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานมี
พฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้เสียแลกกับการ
ปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ตาแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์แก่
ตนเอง พวกพ้องของตนเอง และหรือผู้อื่นผู้ใด
2) สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร โดยผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ที่
ไม่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดความสัมพันธ์เกื้อหนุนกัน
ระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพื่อเอื้อประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือ
สัมปทานของหน่วยงาน แลกเปลี่ยนกับการกาหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผู้บริหารหน่วยงาน
1.4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร หมายถึง หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และระบบการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1) การปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมทางความคิดให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการกระทาที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือสามารถแยกเยอะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้
2) การปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรม
ในการร่วมต่อต้านทุจริตได้ โดยการปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจาหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน
3) การจั ดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถ่ว งดุล
ภายในหน่วยงานที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
1.5 คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน หมายถึง ระบบการบริหารงานของหน่วยงานที่มี
การบริหารจัดการที่ดี ยึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม ดัชนีนี้ เป็นการ
วัดระบบการบริหารงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องของการบริหารงานบุคคล ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ได้แก่ การสรรหา การพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงบประมาณ ยึดหลักความคุ้มค่า หมายถึง
หน่ ว ยงานมี ก ารใช้ จ่ า ยงบประมาณ และความเป็ น ธรรมในการมอบหมายงาน ยึ ด หลั ก การค านึ ง ถึ ง ความรู้
ความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) การกาหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานภารกิจหลักที่ชัดเจน ละเป็นไปตาม
ระเบียบขั้นตอนและมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยกาหนดให้มีคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2) การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลในหน่วยงาน ตั้งแต่การบริหารทรัพยากร
บุคคล ตั้งแต่การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม มีคุณธรรม ในการ
บริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน
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3) การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ โดยการบริหารงบประมาณการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และคุ้มค่ามากที่สุด
4) การมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ โดยพฤติกรรม
ของหัวหน้างานต้องแสดงถึงการมีคุณธรรมในการสั่งงานหรื อมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและต้องคานึงถึง
ขอบเขตอานาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน
5) การหึความสาคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานโดย
ผู้บริหารหน่วยงานต้องให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคคลากรใน
องค์กร
1.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่ว ยงาน หมายถึง หน่ว ยงานต้องมีรูปแบบ วิธีการ การ
สื่อสารเพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบ เพื่อให้เกิดความตระหนักและให้
ความสาคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส
2. แนวทาง
2.1 บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม
2.2 ปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มและทั ศ นคติ ใ ห้ บุ ค ลากรในสั ง กั ด มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ ยึ ด หลั ก
คุณธรรมจริยธรรม นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
2.3 ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดาเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน
และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดาเนินการกิจกรรมทุกรูปแบบ
2.4 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์
ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องเทศบาลต าบลศรี ด อนชั ย (www.tambonsridonchai.go.th) และทางโทรศั พ ท์ / โทรสาร
053-192345
2.5 กรณีพบการทุจริตจะดาเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุ ดกับผู้ที่ทุจริตอย่าง
จริงจัง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕6

(นายกิตติพงศ์ วงค์ชัย)
นายกเทศมนตรีตาบลศรีดอนชัย

