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ประกาศเทศบาลตาบลพระบาทวังตวง
เรื่อง การประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงาน
ประจาปี ๒๕63
*********************************

ด้วยปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้
ถูกกาหนดเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓
(พ.ศ. 2560-2564) ซึ่ ง ถื อ เป็ น การยกระดั บ ในการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ
จะต้องดาเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบข้อบกพร่องต่างๆ ที่สะท้อนจากเครื่องมือที่
ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และนามาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
ภาครั ฐ ให้ มี ค วามโปร่ ง ใส เป็ น ธรรม ปลอดจากการทุ จ ริ ต ประกอบมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๕
มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่สานักงาน ป.ป.ช. เสนอ
เทศบาลตาบลพระบาทวังตวง โดยคณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง จึงร่วมประกาศเจตจานงความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสใน
การบริหารราชการ เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรของเทศบาลตาบลพระบาทวังตวง
พึงยึดเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง ไว้ ๕ ด้านดังนี้
1.ด้านความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน
ที่มีความโปร่งใส มีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Govenance)
ด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ ดังนี้
1.1 การให้และการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานต้องชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน
รวมถึงการให้บริการประชาชนหรือผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว
1.2 การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องดาเนินการและส่งเสริมให้เกิด
ความโปร่งใส ในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกาหนด
1.3 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานในขั้นตอน
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดทาแผนงาน ร่วมดาเนินการ และ
ร่วมติดตามตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงาน
/๑.๔ เมื่อมีการ...

-21.4 เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อ
หน้าที่จะต้องมีการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมแจ้งผลการดาเนินการให้ผรู้ ้องเรียนทราบ
2.ด้ านความพร้อ มรับ ผิด (Accountability) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของ
เจ้าหน้าที่ มีค วามรั บ ผิด ชอบตามบทบาทหน้ าที่ข องตน โดยค านึง ถึงความส าเร็ จของงาน ยึ ดหลั ก
คุณธรรมจริยธรรม โดยคานึงถึงความถูกต้องตามกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่แสดงถึงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ ดังนี้
2.1 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ
๒.๒ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลงานการปฏิบัติงานของตน
2.๓ การกาหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารหน่วยงานจะต้องมีเจตจานงในการ
บริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม
ว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
3.ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) หมายถึง
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่มีการดาเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐาน
ในระหว่างการส่งมอบบริการหรือขั้นตอนการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษ
หรือจูงใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์สว่ นตน กลุ่มหรือพวกพ้อง หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติกรรม
เหล่านีม้ าก และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการ
ด้วยความเป็นธรรมแล้ว ก็จะส่งผลให้หน่วยงานมีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้
3.1 สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน มิให้มีพฤติกรรมที่
เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีสว่ นได้เสีย เพื่อ
แลกกับการปฏิบัติงานของตนเอง หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ การใช้ตาแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างไม่
เป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตน และ/หรือผูอ้ ื่นผูใ้ ด
3.2 สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของผู้บริหาร มิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการ
ทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหาร
ของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือ
สัมปทานของหน่วยงานแลกเปลี่ยนการกาหนดนโยบายหรือการอนุมัติใด ๆ ของผู้บริหารหน่วยงาน
/ด้านวัฒนธรรม...

-๓4.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) หมายถึง หน่วยงาน
ภาครั ฐ มี ก ารปฏิ บั ติ ร าชการตามภารกิ จ ของหน่ ว ยงานที่ ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตามประมวล
จริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
4.1 การปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแนวทางซึ่งกันและกันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เพื่อให้มพี ฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจาหรือวัฒนธรรมที่
ดี ข องหน่ ว ยงานเป็ น การกล่ อ มเกลาทางสั ง คม (Socialization) ให้ ไ ม่ ย อมรั บ พฤติ ก รรมการทุ จ ริ ต
จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะทาให้เกิด
ความละอายหรือความกลัวที่จะกระทาการทุจริต
4.2 การปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์สว่ นรวมให้ได้ ซึ่งถือเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
4.3 กาหนดและจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4.4 การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทา
ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความสาคัญ และเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้
5.ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) หมายถึง ระบบการ
บริหารงานของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดยี ึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
มุ่งเน้นผลประโยชน์สว่ นรวม ดัชนีน้เี ป็นการวัดระบบการบริหารงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องของการ
บริหารงานบุคคล (Personnel Management) ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหา การ
พัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) ยึดหลักความคุ้มค่า
หมายถึง หน่วยงานมีการใช้จา่ ยงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและตรงตาม
วัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน (Fairness in Work
Assignment) ยึดหลักการคานึงถึงความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้
5.1 การให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงาน โดยให้จัดทาคู่มอื หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ชัดเจน
๔.๒ การปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ และ
จะต้องเป็นการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
5.3 การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน ตั้งแต่การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การบรรจุ แต่งตัง้ โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ เป็นต้น กระบวนการ
สร้างแรงจูงใจ ความก้าวหน้าในสายงาน และการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่
/๕.๔ การมี...

-๔๕.๔ การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไป
อย่างโปร่งใส และจะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จาเป็นต่อการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
อย่างคุ้มค่าที่สุด
๕.๕ การให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอือ้ อานวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑0 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

(นายผจญ ธิลือชัย)
นายกเทศมนตรีตาบลพระบาทวังตวง

