ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย
เรื่อง การแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารงาน
ของเทศบาลเมืองพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
………………………..............
ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ให ความเห็ นชอบยุ ท ธศาสตร ช าติ วาด วยการป อ งกั น และ
ปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และใหความเห็นชอบให
หนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต
ระยะที่ ๓ ( พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ) สูการปฏิบัติตามแผนบูรณาการและปองกันปราบปรามทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ที่กําหนดไววา “ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance clean Thailand)
รวมกันตอไป และพรอมที่จะไดรับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจํานงที่ไดแสดงไวอยางจริงใจ
ทั้งจากเจาหนาที่ภายในหนวยงานและจากผูมีสวนไดสวนเสียหรือสาธารณชนภายนอกหนวยงาน โดยใหเริ่ม
ดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไป
ในการนี้ ขา พเจ า นายบุ ญ ส ง สมพงษ นายกเทศมนตรี เ มื อ งพิ ชั ย จึ ง ขอประกาศ
เจตจํานงวา จะเปนแบบอยางที่ดีในการบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ความโปรงใสปราศจาก
การทุจริต และเพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสในการบริหารงานของเทศบาลเมืองพิชัย
ดังนั้น จึงขอใหคํามั่นที่จะนําพา คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง ในสังกัดเทศบาลเมืองพิชัย ถือปฏิบัติและดําเนินการ ดังนี้
๑. ดานความโปรงใส จะบริหารงานดวยความถูกตอง ยุติธรรม ตรวจสอบได
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารองคกร พรอมเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียทั้งจากภายในและภายนอก
หนวยงานสามารถเขาถึงขอมูลดวยวิธีตางๆ ไดหลากหลายชองทาง การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง สงเสริม
ความโปรงใสในทุกขั้นตอน และเปดโอกาสใหภาคเอกชน ภาคประชาชน เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานโดยเปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
๒. ดานความพรอมรับผิด มีเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานและพรอมที่จะรับผิด
ในการทํางานและการบริหารงานเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสรางความเชื่อมั่นแกสังคมวาการขับเคลื่อ น
หนวยงาน จะเปนไปอยางมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
๓. ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีเจตจํานงสุจริตที่จะทําให
หนวยงานปลอดจากการทุจ ริตในเชิงนโยบายและการทุจริ ตตอ หนาที่ โดยไมใชตําแหนงหนาที่ในการเอื้ อ
ประโยชนหรือรับสินบน
๔. ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมา
ภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของประชาชนดานการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใสและ
เปนธรรม ไมทนตอการทุจริตทั้งปวง โดยมีความละอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต รวมทั้งการดําเนินการเพื่อ
ปองกันผลประโยชนทับซอน
/ ๕. ดานคุณธรรมการทํางาน...

-๒๕. ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน ปลูกฝงคานิยม และทัศนคติใหบุคลากร
มุงเนนผลประโยชนสวนรวมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลคุณธรรมความโปรงใสในการบริหารงาน นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพียงมาใชในการบริ ห ารงานและการดําเนินชีวิต มี ความเป นธรรมในการปฏิบั ติง าน และ
คุณธรรมในการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดลอม
ในการทํางาน
๖. ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน พัฒนาและสงเสริมการสื่อสารโดยนํา
เทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใชในการประชาสัมพันธใหประชาชน และบุคลากรในเทศบาลเมืองพิชัยเขาถึงขอมูล
ขาวสารที่เกี่ยวของไดโดยเปดเผย รวดเร็ว ถูกตอง โดยประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแส
การทุจริต รองเรียนรองทุกข ผานเว็บไซด และศูนยดํารงธรรมเทศบาลเมืองพิชัย และถายทอดนโยบายทั้ง ๕
ดานให เ จ าหนาที่ทุ ก คนทราบและถือ ปฏิบั ติ ตามแนวทางปฏิบั ติตามนโยบายการแสดงเจตจํ านง ตาม
รายละเอียดแนบทายนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายบุญสง สมพงษ)
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

แนวทางปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับเจตจํานงสุจริต
ดานคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงานของเทศบาลเมืองพิชัย
.........................................................
๑.นโยบายดานความโปรงใส พัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหนวยงานตาม
หลักธรรมาภิบาล มีความโปรงใสและเปนธรรม
แนวทางปฏิบัติ
- หนวยงานมีการเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงานที่ชัดเจน ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลได
โดยสะดวกและรวดเร็ว
- การดําเนินการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานตองโปรงใสทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนด
- หนวยงานเปดโอกาสใหผูมสี วนไดเสียเขามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
- หนวยงานมีกระบวนการจัดการเรือ่ งรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต มีขั้นตอน/ระเบียบเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอน
๒.นโยบายดานความความพรอมรับผิด พัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติราชการดวยความ
รับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ตน คํานึงถึงความสําเร็จของงานอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติ
- ผูบริหารแสดงเจตจํานงในการบริหารงานอยางซื่อสัตยสุจริตพรอมรับผิดเมื่อเกิดเหตุใดก็ตามใน
การปฏิบัตหิ นาที่
- ผูบริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจาง ทุกระดับ ปฏิบัติหนาที่ดวยอยางเต็มความสามารถและ
มีประสิทธิภาพ
-เจาหนาทีป่ ฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ รับผิดชอบผลการ
ปฏิบัติงานของตนเอง
๓. นโยบายดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน พัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติ
ราชการตามกระบวนการไมเลือกปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
- เจาหนาทีป่ ฏิบัติงานเปนธรรมและโปรงใสตามมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน ไมเลือกปฏิบัติ ไมเรียก
รับผลประโยชน ไมเอื้อประโยชนแกพวกพอง
- ผูบริหารแสดงเจตจํานงไมทจุ ริตเชิงนโยบาย
๔. นโยบายดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร พัฒนาและสงเสริมใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง ยึด
หลักคุณธรรมจริยธรรม และปลูกฝงพฤติกรรมสุจริตจนกลายเปนแนวทางปฏิบัติของหนวยงาน
แนวทางปฏิบัติ
- หนวยงานมีการกําหนดแผนปองกันและปราบปรามทุจริต
- หนวยงานมีกระบวนการตรวจสอบถวงดุลอยางเขมแข็งเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปองกัน
และตอตานการทุจริต
๕. นโยบายดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน พัฒนาและสงเสริมใหยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน บริหารงบประมาณ และบริหารบุคคล มุงเนนประโยชนสวนรวม
แนวทางปฏิบัติ
- หนวยงานมีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

-๒- หนวยงานมีกระบวนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านเพื่อใหเกิดความกาวหนาในสายงาน
- หัวหนางานมีพฤติกรรมแสดงความมีพฤติกรรมแสดงความมีคุณธรรมในการสั่งงาน/มอบหมาย
งานตองคํานึงถึงขอบเขตหนาที่ตามกฎหมายของผูรบั มอบงาน
๖. นโยบายดานการสื่อสารภายในหนวยงาน พัฒนาและสงเสริมใหพนักงานเทศบาลและลูกจาง
ทุกคนมีการสื่อสารถายทอดนโยบายทั้ง ๕ ดาน ภายในองคกรใหทราบและถือปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
- หนวยงานมีรูปแบบ กระบวนการ วิธีการ ชองทางการสื่อสาร นโยบายทั้ง ๕ ดาน ให
เจาหนาที่ทราบและตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัตงิ านตามหลักธรรมาภิบาล
.........................................................

