ประกาศเทศบาลตำบลศีรษะทอง
เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
------------------------------------------------------ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบาย
ของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้ องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐกำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริ ยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็น
ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้ าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่
ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ รวมถึงยกระดับให้กับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของเทศบาลตำบลศีรษะทอง นั้น

ข้ า พเจ้ า นายอวยพร โภชากรณ์ ปลั ด เทศบาลตำบลศี ร ษะทอง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
นายกเทศมนตรีตำบลศีรษะทอง ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน จึงขอประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลศีรษะทอง เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับ
ข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบและข้ อบังคับอื่น ๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำ
หน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการ
ทุจริต ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลศีรษะทอง ถือปฏิบัติ
และดำเนินการ ดังนี้

1. นโยบาย
1.1 ด้านความโปร่งใส
1) นโยบายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ดำเนินเงาน โดยการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของ
หน่ว ยงาน ตั้งแต่การแสดงความคิด เห็ น ร่วมวางแผนและจัดทำแผนงานร่วมดำเนินการและร่วมติดตาม
ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน
2) นโยบายการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างจะต้องดำเนินการส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด
3) นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและเข้าถึงข้อมูล ขององค์กร โดยจะต้องให้และเปิดเผย
ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานได้สะดวกและรวดเร็ว
4) นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยกับการปฏิบัติงาน การให้บริการของหน่วยงาน
โดยการดำเนินการ และจัดการกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้เหน้าที่อันไม่โปร่งใสหรือทุจริต
ต่อหน้าที่
/1.2 ด้าน...

-21.2 ด้านความพร้อมรับผิด
1) นโยบายความพร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การบริหารงาน ทุกขั้นตอนที่
ต้องมีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบี ยบ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด โกยการปฏิบั ติงานในทุกขั้นตอนของ
เจ้าหน้าทีต่ ้องมีความถูกต้องตามกฏหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่
จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง
2) นโยบายที่แสดงถึงทิศทาง เจตจำนงของผู้บริหารในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต และพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด โดยกำหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารที่จะต้องมี
เจตจำนงในการบริห ารงานอย่างซื่อสัต ย์สุจริต และพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิด พลาด เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นแกสังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
1.3 ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
1) นโยบายเกี่ยวับการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้ าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์
โดยต้องมีนโยบาย / แนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นใด
2) นโยบายเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ เรี ย กรั บ เงิ น สิ่ ง ของ หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยต้องมีแนวทางป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วนงาน
ที่เป็นพฤติกรรมกที่เข้าข่ายกาทุจริตตอ่หน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานของตนเองหรือการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ตำแหน่งหน้าที่
ของตนเองอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองพวกพ้องของตนเอง หรือผู้อื่นใด
3) นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภั ยจากการทุจริตเชิงนโยบาย โดยผู้บริห ารต้อง
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ที่ไม่เป็ น พฤตกรรมที่เข้ าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งมีลั กษณะเป็น การทุจริตที่ เกิดจาก
ความสัมพัน ธ์เกื้อหนุ น กัน ระหว่างผู้ บ ริห ารของหน่ว ยงานกับผู้ มีส่ว นได้เสี ยเป็น หน่วยธุรกิจเอกชนเพื่อเอ้อ
ผลประโยชน์ใหสัญญาโครงการหรือสั มปทานของหน่วยงาน แลกเปลี่ยนกับการการกำหนดนโยบายหรือการ
อนุมัติใด ๆ ของผู้บริหารของหน่วยงาน
1.4 นโยบายด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
1) นโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
โดยการสร้างให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้
2) นโยบายการสร้ า งวั ฒ นธรรมเพื่ อ ให้ เ กิ ด วั ฒ นธรรมที่ ไ ม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต
จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านทุจริตได้ การปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดพฤติกรรมและทั ศนคติ
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจำหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน
3) นโยบายการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในองค์ ก ร โดยการจั ด ทำ
แผนปฏิบั ติการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถ่ว งดุลภายในหน่วยงานที่เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ
1.5 นโยบายด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
1) นโยบายเกี่ยวกับการกำหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่
ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่ อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยการกำหนดให้มีคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
/2) นโยบาย...

-32) นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล โดยการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม มีคุณธรรมในการ
บริหารบุคคลในหน่วยงาน
3) นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ โดยบริหารงบประมาณการใช้
จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และคุ้มค่ามากที่สุด
4) นโยบายการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ
โดยพฤติกรรมของหัวหน้างานต้องแสดงถึงการมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา
และต้องคำนึงถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของผูร้ ับมอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงาน
ทุกคน อย่างเท่าเทียม
5) นโยบายที่ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานโดยผู้บริหารหน่วยงานต้องให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในองค์กร
1.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน คือ หน่วยงานมีรูปแบบวิธีการสื่อสาร ส่งเสริม
และพัฒนาการสื่อสารโดยนำเทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบาย
ทั้ง 5 ด้าน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบเพื่อให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญ ในการปฏิบัติงาน
ที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(นายอวยพร โภชากรณ์)
ปลัดเทศบาลตำบลศีรษะทอง ปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลศีรษะทอง

