ประกาศเทศบาลตาบลบ้านแซว
เรื่อง การแสดงเจตจานงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
…………………………...................
ตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก ร (ฉบั บ ชั่ ว คราว) พ.ศ.๒๕๕๗
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาลข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิ บาลและการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติ มิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลู กฝั ง
ค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต
ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ และตอบสนองความต้องการ พร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ สู่การปฏิบัติตามแผนงานบูรณาการและป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ที่กาหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจ ริต (Zero Tolerance and
Clean Thailand)”
เทศบาลต าบลบ้านแซว จึ ง ขอประกาศแสดงเจตจานงที่จะบริ หารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจ ริต มีคุ ณ ธรรม ความโปร่ ง ใส ปราศจากการทุจ ริต และพร้ อมที่จ ะได้ รับ การติด ตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติง านตามเจตจานงที่ได้แสดงไว้อย่างจริงใจ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน ดังนี้
ข้อ ๑ เจตจานงในการบริหารงานและนาหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน เพื่ อ เป็ น การแสดงความตั้ ง ใจหรื อ ค ามั่ น ที่ จ ะน า
หน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจานงที่แสดงไว้
ข้อ ๒ นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ กาหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตาบลบ้านแซว มุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม
และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงานของหน่วยงานภาครัฐ
๖ ด้าน ดังนี้
/(๑) ด้านความโปร่งใส........
-๒(๑) ด้านความโปร่งใส เป็นการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการดาเนินการตามภารกิจหน้าที่ด้วย
ความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
- มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์

สุจริต ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด
- ให้ความสาคัญในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้วยความโปร่งใส โดยยึดหลัก
ความสุจริต เที่ยงธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
- ให้ความสาคัญ กับ การเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้ส่ วนเสียเข้ ามามีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม
- มุ่งเน้นการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
เที่ยงธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
(๒) ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหารและพนักงาน มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถและประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
- มุ่งเน้นในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมโดย
ยึดหลักสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม และพร้อมรับผิด
- มุ่งมั่นในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความ
พร้อ มที่ จะปฏิ บัติ หน้า ที่ต ามที่ก าหนดไว้ใ นพั นธกิจ โดยยึด หลั กความถูก ต้อ งตามระเบีย บกฎหมายอย่า ง
เคร่งครัด
(๓) ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
- ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย
- ยึดมั่นในการปฏิบัติง านเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติง าน
ไม่รับสินบนและการใช้ตาแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ
(๔) ด้านวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนตาม
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
- สร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานไม่ทนต่อการทุจริต ละอาย
และเกรงกลัวต่อการทุจริต ตามหลักนิติธรรม
- ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร
- มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดย
ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
/(๕) ด้านคุณธรรม..............
-๓(๕) ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ไ ด้มาตรฐาน ยึดหลัก
ความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงาน
ภายในหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
- มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย ด้วยความสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม
- มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม
- มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
โปร่งใส ตรวจสอบได้ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
- ให้ความสาคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่และความ

รับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
- ให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน
(๖) ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
- ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการสื่ อ สารโดยน าเทคโนโลยี ทั น สมั ย มาปรั บ ใช้ ใ นการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และบุคลากรในเทศบาลตาบลบ้านแซว ให้เข้าถึง ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้โดย
เปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้อง
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสทุจริต ร้องเรียน
ร้องทุกข์ผ่านเว็ปไซต์ และศูนย์ดารงธรรมเทศบาลตาบลบ้านแซว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นายคา สุปัญโญ)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแซว

