
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลพนา 

เรื่อง  เจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต 
..................................................................... 

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐประการหนึ่ ง                
คือ การเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซง
จากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ต่างๆ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต 
เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากภาครัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้
เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้
ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐ
ทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ 

เทศบาลต าบลพนา ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้ และเห็นว่าจะต้องมีการแปลงนโยบาย
ข้างต้นของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และเพ่ือด าเนินการดังกล่าว เทศบาลต าบลพนาจึงประกาศ
เจตจ านงการบริหารงานความสุจริต เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลต าบลพนายึดถือปฏิบัติ โดยมีองค์ประกอบ
ดังนี้ 

๑. นโยบาย เทศบาลต าบลพนา ขอก าหนดนโยบายในการบริหารงานของเทศบาลต าบลพนา 
โดยประกาศ “เจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต” เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลต าบลพนา ทุกระดับ    
ทุกคน ได้ส านึกตระหนัก และยึดถือปฏิบัติ 

๒.  มาตรการและแนวทางการด าเนินการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นในทิศทางเดียวกัน       
ในการที่จะสร้างและแสดงถึงความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ความ
มีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ความมีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน และการมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
ได้ก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

/๒.๑ บริหาร... 
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๒.๑ บริหารงานของเทศบาลต าบลพนาให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล 
 ๒.๒ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง อ านวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

 ๒.๓ ท างานเป็นทีม 
 ๒.๔ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๖ ประการ 

  ๑) หลักนิติธรรม ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งของทางราชการที่ชอบด้วย
กฎหมาย 

  ๒) หลักคุณธรรม  ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
  ๓) หลักความรับผิดชอบ ตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ก าลัง ความสามารถ ในต าแหน่งหน้าที่ของแต่ละคน 
  ๔) หลักความคุ้มค่า ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมี
ความคุ้มค่า ค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนเป็นส าคัญ 
  ๕) หลักความโปร่งใส ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการท างาน เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตรงไปตรงมา ต้องไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น
เกิดข้ึน และสามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานได้ 
  ๖) หลักการมีส่วนร่วม ในการท างานให้รับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย รวมทั้งประชาชน 
 ๒.๕ ยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการ ของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้ 

  ๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๒) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
  ๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว และไม่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
  ๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

  ๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

  ๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  ๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

/๓. กลุ่ม... 
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๓. กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างทุกคน 
๔. วิธีด าเนินการ เพ่ือขับเคลื่อนเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้บรรลุ

ตามนโยบาย มาตรการและแนวทางที่ก าหนด เทศบาลต าบลพนาจะได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๔.๑ น าประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริตของเทศบาลต าบลพนา แจ้ง
ให้บุคลากรทุกคนรับทราบ 
  ๔.๒ ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต ของเทศบาล
ต าบลพนา เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเจตจ านงของหน่วยงาน ในช่องทางต่างๆ ได้แก่ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลพนา  ลงเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลพนา (www.tessabanphana.go.th)  

๕. การบังคับใช้  
  ให้ประกาศ “เจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต” ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

 
                                    ว่าที่ พันตรี 

                              (เผชญิลาภ  อินทรจันทร์) 
                             นายกเทศมนตรีต าบลพนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการปฏิบัติแนบท้ายตามประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต 
เทศบาลต าบลพนา 

...................................................................... 
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูก

ก าหนดเป็นกลยุทธ์ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓         
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของ
หน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการป้องการทุจริตในเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดย
มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ทราบถึงข้อบกพร่องต่างๆที่สะท้อนจากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และน ามาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจาก
การทุจริต ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ 
  เทศบาลต าบลพนา จึงขอประกาศแสดงเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต มีคุณธรรม 
มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจ านงทั้ง
ต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน ดังนี้ 

๑. เจตจ านงในการบริหารงานและน าหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้าหน้าที่ 
ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน 

เพ่ือเป็นการแสดงความตั้งใจหรือค ามั่นที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต             
มีคุณธรรม ความโปร่งใส  ปราศจากการทุจริต และความพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติง าน
ตามเจตจ านงที่ได้แสดงไว้ 

๒. นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงาน  ก าหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
เพ่ือให้ผู้บริหาร และพนักงานของเทศบาลต าบลพนาทุกคน มุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มี คุณธรรมและความ
โปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ๖ ด้าน 
ดังนี้ 

๒.๑ ด้านความโปร่งใส เป็นการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการด าเนินการตามภารกิจหน้าที่ด้วย
ความสุจริต โปร่งใส และเท่ียงธรรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๑) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 

๒) ให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้วยความโปร่งใส โดยยึดหลักความ
สุจริต เที่ยงธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

๓) ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 



๔) มุ่งเน้นการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส    
เที่ยงธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้อง ตามกฎหมาย 

๒.๒ ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลต าบลพนา มีความมุ่งมั่นตั้งใจ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบ
การปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

๑) มุ่งเน้นการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โดยยึดหลัก
สุจริต โปร่งใส และเท่ียงธรรม พร้อมรับผิดชอบ 

๒) มุ่งม่ันในการบริหารงาน ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความพร้อม
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด 

๒.๓ ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของ
เทศบาลต าบลพนา ปฏิบัติตนตามแนวทาง ดังต่อไป 

๑) ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเดี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 
๒) ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ไม่รับ
สินบนและการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ 

๒.๔ ด้านวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลต าบลพนา ปฏิบัติตน
ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๑) สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลต าบลพนา ไม่ทนต่อ
การทุจริต อับอายและเกรงกลัวต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตได้ตามหลักนิติ
ธรรม ภาระรับผิดชอบโดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 

๒) ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 
๓) มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้

ผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลต าบลพนาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
๒.๕ ด้านคุณธรรมและการท างานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ยึดหลัก

ความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงบริหารงานภายใน
หน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ด้วยความสุจริตโปร่งใส และเท่ียงธรรม 

๒) มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม 
๓) มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 

โปร่งใสตรวจสอบได้ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
๔) ให้ความส าคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ และความ

รับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 



๕) ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 

๒.๖ ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เพ่ือถ่ายทอดนโยบายทั้ง ๕ ด้าน  ดังกล่าวข้างต้น      
ให้ผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลต าบลพนาทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑) สื่อสารประชาสัมพันธ์ในการถ่ายทอดนโยบายทั้ง ๕ ด้าน ให้ผู้บริหารและพนักงาน
ของเทศบาลต าบลพนาเกิดความตระหนัก และให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร เช่น หนังสือสั่งการ การปิด
ประกาศ ประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น 

๒) ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย ๕ ด้าน ข้างต้น เช่น หนังสือแสดงความคิดเห็น การแสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุมผู้บริหาร พนักงาน แบบประเมินความพึงพอใจ เป็นต้น 

 
 

............................................................ 
 


