ประกาศเทศบาลตาบลหนองหิน
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตาบลหนองหิน
-----------------------------------------เทศบาลตาบลหนองหิน ได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริต ที่มีผ ลเสียต่อประเทศชาติและ
ประชาชน และให้ความส าคัญ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตทุกรู ปแบบ ผู้ บริหารเทศบาลตาบลหนองหิ น
ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะมุ่งมั่นบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ มีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่ รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค
โปร่งใส และเป็นธรรม โดยดาเนินการ ดังนี้
๑. ด้านการเปิด เผย โปร่งใส มีส่วนร่วม และตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลข่า วสารได้
โดยสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ข้ อ เสนอแนะและติ ด ตามการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานได้ รวมถึ ง รั บ ฟั ง ข้ อ ร้ อ งเรี ย น จากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และ
มีกระบวนการจัดการต่อข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม
๒. ด้านความรับผิดขอบพร้อมตอบสนอง มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติราชการ สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพภายในระยะเวลาที่กาหนด พร้อมตอบสนองต่อความ
คาดหวังของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่างกัน ได้อย่างเหมาะสม มีการจัดวาง
ระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ต่อสาธารณะ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบ
การแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
๓. ด้ านการมุ่ ง ผลสัม ฤทธิ์ ปราศจากการทุ จริ ต มี การใช้ทรัพ ยากรอย่างประหยัด คุ้ มค่า และบั งเกิ ด
ประโยชน์สูงสุด ลดขั้นตอน ระยะเวลา และภาระค่าใช้จ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีเป้า หมาย
ที่ซัด เจน มีก ระบวนการปฏิบั ติ ร าชการอย่ างเป็ นระบบและมี มาตรฐาน มีก ารจั ดการความเสี่ ยง และมุ่ งเน้น ผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรั บปรุงการปฏิบั ติงานให้ดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยการ
บริหารงานด้วยธรรมาภิบาล มุ่งนาหน่วยงานให้ดาเนินงานตามภารกิจด้วยความยุติธรรม ปราศจากอคติ การปฏิบัติราชการ
ทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบัง คับ มีการสืบทอด วัฒนธรรมสุจ ริตในการป้องกันและปราบปราม
การทุ จ ริต ไม่ย อมรั บการทุ จ ริ ตทุ ก รูป แบบ ไม่ กระท าการอื่ น ใด ที่ เ ป็น การขั ด กั นระหว่ างผลประโยชน์ส่ วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมและไม่เรียกหรือรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด
๔. ด้า นการเชิด ชูคุณ ธรรมน าความรู้ มุ่งปลูก ฝั งค่านิยม สร้างความรับรู้ ทัศนคติ ให้บุคลากร ยึดมั่ น
ในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นมืออาชีพ น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติ ราชการ และการดาเนินชีวิต หน่วยงานมีมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ
ทีช่ ัดเจน โดยไม่เลือกปฏิบัติและมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล การมอบหมายงาน การบริหาร สภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติราชการ และการบริหารงบประมาณตามภารกิจอย่างคุ้มค่า
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

5 มกราคม พ.ศ. 2564

(นายทวีศักดิ์ หล้าภูเขียว)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองหิน
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