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(2) ให้ความสําคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย  

 (3) ให้ความสําคัญในการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 

(4) มุ่งเน้นการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส เที่ยงธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ 

2.2 ด้านความพร้อมรับผิด  มีเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานด้วยความมุ่งมั่น ต้ังใจ
ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ และมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี  

(1) มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี
คุณธรรม โดยยึดหลักสุจริต โปร่งใส และพร้อมรับผิด 

(2) มุ่งมั่นในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มี
ความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อย่างเคร่งครัด 

2.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีเจตจํานงสุจริตที่จะส่งเสริมให้มี
การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ดังน้ี 

(1) สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมิให้มี
พฤติกรรมเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงานของตน หรือการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ตําแหน่งหน้าที่ของ
ตนเองอย่างไม่เป็นธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง หรือผู้อ่ืน 

(2) การบริหารงานเป็นไปตามกระบวนการมาตรฐาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เห็นแก่
พวกพ้อง ไม่เรียกรับสินบน ไม่ใช้ตําแหน่งหาประโยชน์ หรือเอ้ือประโยชน์ 

2.4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติตนตาม
แนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

(1) ปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริต ละอายเกรงกลัวต่อการ
ทุจริต จนเกิดวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตได้ตามหลักนิติธรรม ภาระรับผิดชอบ โดยยึดหลักความถูกต้อง 
สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม 

(2) ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
องค์กร 

(3) มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

2.5. ด้านคุณธรรมในการทํางานในหน่วยงาน จะยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม 
ไม่เลือกปฏิบัติ  และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน  รวมถึงการบริหารงานภายในหน่วยงานเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

 
(4) ให้ความ... 
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(1) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน โดยยึดหลักความถูกต้อง ตามกฎหมาย 
ระเบียบ มติ ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม 

(2) มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม 
(3) มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย 

ระเบียบ มติ โปร่งใสตรวจสอบได้ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

(4) ให้ความสําคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 

(5) ให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยและส่งเสริมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 

2.6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน จะส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการสื่อสารโดยนํา
เทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคลากรในเทศบาลตําบลโตนดด้วน เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องได้โดยเปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้อง และประชามสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
เบาะแส ทุจริตร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตําบลโตนดด้วน 

(1) สื่อสารประชาสัมพันธ์ในการถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้ผู้บริหารและ
บุคลากรเกิดความตระหนัก และให้ความสําคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร เช่น หนังสือสั่งการ การปิดประกาศ เว็บไซต์ 
เป็นต้น 

(2) ให้ความสําคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น เช่น หนังสือแสดงความ
คิดเห็น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้บริหาร/พนักงานเทศบาล เป็นต้น 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่  26  สิงหาคม  2564 
 
 
 
          (นายวรจิต  สายแก้ว) 
              นายกเทศมนตรีตําบลโตนดด้วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


