ประกาศเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
เรื่อง การแสดงเจตจานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ
------------------------------------------------------------------ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง มุ่งต้าน
การทุจริตในทุกภาคส่วน การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริตและระบบริ หารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และ
การป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งได้กาหนดให้มีการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้ าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในทุกระดับ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการ พร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ
ในการนี้ ข้าพเจ้า นายประเวช ราชชมภู นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย จึงขอประกาศ
เจตจานงว่า จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารราชการ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส และพร้อม
ให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจานงทั้งต่อเจ้าหน้า ที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชน
นอกหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ของประกาศฉบับนี้ จึง
ได้กาหนดนโยบาย มาตรการและแผนงานเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้ดาเนินการ ดังนี้
ข้อ 1 เจตจานงในการบริหารงานและนาหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน
เพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจหรือคามั่นที่จานาหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความ
โปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจานงที่ได้แสดงไว้
ข้อ 2 นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ
กาหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย มุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความ
โปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้านดังนี้
2.1 ด้านความโปร่งใส หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่มีความโปร่งใส การ
มีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Govemance) ด้วยความเป็นโรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่
(1) การให้และการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานต้องชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วนรวมถึงให้
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
(2) การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดาเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุก
ขั้นตอนตามที่กฎหมายกาหนด
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หน่วยงาน ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัด ทาแผนงาน ร่วมดาเนินการ และร่วมติดตามตรวจสอบ
การดาเนินงานของหน่วยงาน
(4) การดาเนินการ การจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อันไม่โปร่งใสหรือ
ทุจริตต่อหน้าที่
2.2 ด้านความพร้อมรับผิด หมายถึงการปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยคานึงถึงความสาเร็จของงาน ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม โดยคานึงถึงความถูกต้องของ
กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่แสดง
ถึงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ดังนี้
(1) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้อ งมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ
(2) เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆอย่าง
ครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง
(3) การกาหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารหน่วยงานที่จะต้องมีเจตจานงในการบริหารงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะ
เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
2.3 ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน หมายถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มี
การดาเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่างการส่งมอบบริการหรือขั้นตอน
การให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่ มหรือ
พวกพ้อง หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติกรรมเหล่านี้มาก และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานตามกระบวนการ
มาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการด้วยความเป็นธรรมแล้ว ก็จะส่งผลให้หน่วยงานมีความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน มิให้พฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริต
ต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานของ
ตนเอง หรือการปฏิบัติ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ การใช้ตาแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างไม่ เป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์แก่
ตนเอง พวกพ้องของตน และ/หรือผู้อื่นผู้ใด
(2) สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร มิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิง
นโยบาย ซึ่งมีคุณลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้
เสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน แลกเปลี่ยนการ
กาหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆของผู้บริหารหน่วยงาน
2.4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร หมายถึง หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติราชการตามภารกิจ
ของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการต่อต้านการทุจริตอย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังนี้
(1) การปลู กฝั ง สั่ งสอน หรือถ่ายทอดแนวทางซึ่งกันและกันของเจ้าหน้าที่ในหน่ว ยงานเพื่อให้ มี
พฤติกรรมและทัศนคติที่ดี ในการปฏิบัติงาน จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจาหรือวัฒนธรรมที่ดีของหน่วยงาน เป็น
การกล่อมเกลาทางสังคมให้ไม่ยอรับพฤติกรรมการทุจริต จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทาง
สังคม อันตะทาให้เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทาการทุจริต
(2) การปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมให้ได้ ซึ่งถือเป็นการป้องกันการทุจริตตั้งแต่รากฐานของพฤติกรรมการทุจริต
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(4) การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทาให้เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานเห็นความสาคัญ และเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้าน
การทุจริตได้
2.5 ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน หมายถึง ระบบการบริห ารงานของหน่วยงานที่มีการ
บริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม ดัชนีนี้ เป็นการวัดระบบ
การบริหารงาน งานภายในหน่วยงาน ในเรื่องของการบริหารงานบุคคล ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การ
สรรหา การพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงบประมาณ ยึดหลักความคุ้มค่า หมายถึง หน่วยงานมีการ
ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณ และความเป็น
ธรรมในการมอบหมายงาน ยึดหลักการคานึงถึงความรู้ ความสามรถ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) การให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงาน โดยให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
(2) การปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ และจะต้องเป็นการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
(3) การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน ตั้งแต่การบริ หารทรัพยากรบุคคล ได้แก่
การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ เป็นต้น กระบวนการสร้างแรงจูงใจ ความก้าวหน้าในสายงาน
และการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่
(4) การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส
และจะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จาเป็นต่อการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
(5) การมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้บังคับบัญชา ที่จะต้องคานึงถึงขอบเขต
อานาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้มอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเท่าเทีย ม มีการ
สื่ อ สารและเอาใจใส่ ติ ด ตามในการมอบหมายงานที่ ได้ รั บ มอบหมายไป ตลอดจนรั บ ผิ ด ชอบผลของงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายไปด้วย
(6) การให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน
2.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน หมายถึง การถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น
เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทราบและถือปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส ด้วยความเคร่งครัด ดังนี้
(1) สื่อสารประชาสั มพันธ์ในการถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้ผู้บริหารและพนักงานเกิดความ
ตระหนักและให้ความสาคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
โดยวิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร เช่น หนังสือสั่งการ การปิดประกาศ ประกาศทางเว็บไซค์ เป็นต้น
(2) ให้ความสาคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น เช่น หนังสือแสดงความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็นในที่
ประชุมผู้บริหาร/พนักงาน เป็นต้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ)
(นายประเวช ราชชมภู)
นายกเทศมนตรีตาบลสิริเวียงชัย

