ประกาศเทศบาลตําบลเกษไชโย
เรื่อง เจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริตต"อเจาหนาที่ภายในหน"วยงาน
และสาธารณชนภายนอกหน"วยงาน
…………………….…………………..……………
ดวย พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต'อสภานิติ
บัญญัติแห'งชาติ เมื่อวันศุกรที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในนโยบายดานการส'งเสริมการบริหารราชการแผ'นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป4องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประการหนึ่ง คือ การเสริมสราง
ระบบคุณธรรมในการแต'งตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป4องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และ
ส'งเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่ฝ=ายต' างๆ ใชมาตรการทาง
กฎหมาย การปลูกฝAงค'านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปCนขาราชการ และ
ความซื่อสัตยสุจริตควบคู'กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป4องกัน และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอย'างเคร'งครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับต'างๆ ที่
ไม' จํ า เปC น สรางภาระแก' ป ระชาชนเกิ น ควร หรื อ เปD ดช' อ งโอกาสการทุ จริ ต เช' น ระเบี ย บการจั ดซื้ อ จั ดจาง
การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากภาครัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใชเวลานาน ซ้ําซอน และเสียค'าใชจ'ายทั้ง
ของภาครัฐและประชาชน รวมทั้ง ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพื่อใหครอบคลุมการป4องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว'าเรื่องนี้เปCนวาระสําคัญเร'งด'วน
แห'งชาติ
เทศบาลตําบลเกษไชโย ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้ และเห็นว'าจะตองมีการแปลงนโยบาย
ขางตนของรัฐบาลไปสู'การปฏิบัติอย'างจริงจัง และเพื่อดําเนินการดังกล'าว เทศบาลตําบลเกษไชโย จึงประกาศ
เจตจํานงการบริหารงานความสุจริต มีความโปร'งใส ปราศจากการทุจริต และพรอมที่จะไดรับการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามเจตจํานงต'อเจาหนาที่ภายในหน'วยงานและสาธารณชนภายนอกหน'วยงาน ดังนี้
ขอ ๑ เจตจํานงในการบริหารงานและนําหน'วยงานดวยความซื่อสัตยสุจริตต'อเจาหนาที่ภายใน
หน'วยงานและสาธารณชนภายนอกหน'วยงาน เพื่อเปCนการแสดงความตั้งใจและคํามั่นที่จะนําหน'วยงานดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต และพรอมที่จะไดรับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามที่ได
แสดงเจตจํานงไว

-๒ขอ ๒. นโยบายในการพั ฒ นาองคกรใหมี คุ ณ ธรรมและความโปร' ง ใสในการดํ า เนิ น งาน
ประกอบดวย ๖ ดานสําคัญ ดังนี้
๒.๑ ดานความโปร"งใส เปCนการเปDดเผยขอมูล ความสุจริต ความโปร'งใส และความเที่ยง
ธรรม มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
(๑) มุ'งเนนการปฏิบัติงานดวยความโปร'งใส ตรวจสอบได โดยยึดหลักความซื่อสัตย สุจริต
ถูกตอง เปCนไปตามระเบียบกฎหมาย อย'างเคร'งครัด
(๒) ใหความสําคัญในการเปDดเผยขอมูลของหน'วยงานดวยความโปร'งใสโดยยึดหลักความ
สุจริต เที่ยงธรรม ตรวจสอบไดตามบทบัญญัติของกฎหมาย
(๓) ใหความสํ า คั ญ กั บ การเปD ดโอกาสใหผู มี ส'ว นไดส' ว นเสี ย เขามามี ส' ว นร' ว มในการ
ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกตอง สุจริต โปร'งใสและเที่ยงธรรม
(๔) มุ'งเนนบริหารจัดการเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดวยความโปร'งใส
๒.๒ ดานความรับผิดชอบ ผูบริหารและพนักงานมีความมุ'งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย'างเต็ม
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
(๑) มุ'งเนนการขับเคลื่อนหน'วยงานใหเปCนไปอย'างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม
(๒) มุ'งมั่นในการบริ หารงาน/ปฏิบัติงานตามหนาที่ อย'า งเต็ม ใจ กระตื อรือรน มี ความ
พรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไว โดยยึดหลักความถูกตองตามกฎหมาย อย'างเคร'งครัด
๒.๓ ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส'งเสริมใหผูบริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตามดังนี้
(๑) ยึดมั่นในการบริหารจัดการองคกรเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย
(๒) ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ไม'รับ
สินบนและการใชตําแหน'งหนาที่ในการเอื้อประโยชนในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ
๒.๔ ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองค2กร ส'งเสริมใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติตามดังนี้
(๑) สรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อใหผูบริหารและพนักงานไม'ทนต'อการทุจริต เกรงกลัวต'อ
การทุจริต จนก'อใหเกิดวัฒนธรรมในการต'อตานการทุจริตไดตามหลักนิติธรรม ภาระความรับผิดชอบโดยหลักหลัก
ความถูกตอง สุจริต โปร'งใส
(๒) ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามแผนป4องกันการทุจริตในองคกร
(๓) มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อ ป4องกันผลประโยชนทับซอนในหน'วยงาน โดยให
ผูบริหารและพนักงานถือปฏิบัติอย'างเคร'งครัด
๒.๕ ดานคุ ณ ธรรมการทํ า งานในหน" ว ยงาน มี ร ะบบการปฏิ บั ติง านที่ ไ ดมาตรฐาน
ยึดหลักความถูกตอง เปCนธรรม เท'าเทียม ไม'เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ดังนี้
(๑) มุ'งเนนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คู'มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกตอง
ตามระเบียบกฎหมาย ดวยความสุจริตโปร'งใสเที่ยงธรรม
(๒) มุ'งเนนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม

-๓(๓) มุ งเนนการบริ ห ารงบประมาณ โดยยึ ดหลั ก ความถู ก ตองตามกฎหมาย โปร' ง ใส
ตรวจสอบได คุมค'าและเกิดประโยชนสูงสุด
(๔) ใหความสําคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่ และความ
รับผิดชอบดวยความเปCนธรรม เท'าเทียม ไม'เลือกปฏิบัติ
(๕) ใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยและส'งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน
๒.๖ ดานการสื่อสารภายในหน"วยงาน ดังนี้
(๑) สื่อสารประชาสัมพันธในการถ'ายทอดนโยบายทั้ง ๕ ดาน ใหผูบริหารและพนักงาน
เกิดความตระหนักและใหความสําคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปร'งใสในการดําเนินงานของ
หน'วยงานภาครัฐ โดยวิธีการ/ช'องทางการสื่อสาร เช'น หนังสือสั่งการ การปDดประกาศ ประกาศทางเว็บไซด เปCนตน
(๒) ใหความสําคัญกับการเปDดโอกาสใหมีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟAงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย ๕ ดานดังกล'าวขางตน
ขอ ๓ มาตรการและแนวทางการดํา เนินการ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปCนไปในทิศทางเดียวกั น
ในอันที่จะสรางและแสดงถึงความโปร'งใส ความพรอมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ความมี
วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ความมีคุณธรรมการทํางานในหน'วยงาน และการมี การสื่อ สารภายในหน' วยงาน
ไดกําหนดมาตรการและแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
๓.๑ บริหารงานของเทศบาลใหเปCนไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล
๓.๒ ยึดประชาชนเปCนศูนยกลาง อํานวยความสะดวก และใหบริการแก'ประชาชนตามหลั ก
ธรรมาภิบาล
๓.๓ ทํางานเปCนทีม
๓.๔ ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ๖ ประการ
(๑) หลักนิติธรรม - ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งของทางราชการที่ชอบดวยกฎหมาย
(๒) หลักคุณธรรม – ยึดมั่นในความถูกตองดีงาม ประพฤติตนเปCนแบบอย'างที่ดี
(๓) หลักความรับผิดชอบ – ตระหนักในหนาที่ ความรับผิดชอบปฏิบัติงานอย'าง
เต็มกําลังความสามารถ ในตําแหน'งหนาที่ของแต'ละคน
(๔) หลักความคุมค'า – ใชทรัพยากรอย'างประหยัด และใหเกิดประโยชนสูงสุด และมี
ความคุมค'า คํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดกับประชาชนเปCนสําคัญ
(๕) หลักความโปร'งใส – ยึดถือปฏิบัติอย'างเคร'งครัดในการทํางานอย'างโปร'งใส เปDดเผย
ขอมูลข'าวสารที่เปCนประโยชน ตรงไปตรงมา ตองไม'มีเรื่องผลประโยชนทับซอน และตองไม'มีการทุจริตคอรรัปชั่น
เกิดขึ้น และสามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานได
(๖) หลักการมีส'วนร'วม – ในการทํางานใหรับฟAงขอมูล ขอคิดเห็นจากผูเกี่ยวของทุกฝ=าย
รวมทั้งประชาขน

-๔๓.๕ ยึดมั่นในค'านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหน'งทางการเมือง
และเจาหนาที่ของรัฐ ๙ ประการ ของสํานักงานผูตรวจการแผ'นดิน ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) การยึ ด ถื อ ประโยชนของประเทศชาติ เ หนื อ กว' า ประโยชนส' ว นตน และไม' มี
ผลประโยชนทับซอน
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปCนธรรม และถูกกฎหมาย
(๕) การใหบริการแก'ประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม'เลือกปฏิบัติ
(๖) การใหขอมูลข'าวสารแก'ประชาชนอย'างครบถวน ถูกตอง และไม'บิดเบือนขอเท็จจริง
(๗) การมุ'งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร'งใสและตรวจสอบได
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปCนประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
ขอ ๔ : กลุ'มเป4าหมาย
ประชาชนโดยทั่วไป

ขาราชการ พนักงานจางของเทศบาลตําบลเกษไชโย ทุกคน และ

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสาวธัณยธาราห สรวลเสน'ห)
นายกเทศมนตรีตําบลเกษไชโย

