
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
               เรื่อง  การแสดงเจตจำนงสุจริต  เสริมสร้างคุณธรรม  และความโปร่งใสในการบริหารราชการ 

******************************** 

 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3  (พ.ศ.2560-2564)  ภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทยใสสะอาด  
ไทยทั้งชาติด้านทุจริต  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง เกิดวัฒนธรรม
ทางการเมือง มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการ
ทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งได้
กำหนดให้มีการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและ
ความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในทุกระดับ เพื่อตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ 

  ในการนี้ ข้าพเจ้า นายสมบูรณ์ เรืองบุญ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบล
บ้านปล้อง จึงขอประกาศเจตจำนงว่า จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม  
ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต  และพร้อมให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตาม
เจตจำนงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนนอกหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศชาติและประชาชน ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ของประกาศฉบับนี้ จึงได้กำหนดนโยบายมาตรการ
เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานได้ถือปฏิบัติและดำเนินการดังนี้   
                   1. ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่มี
ความโปร่งใส การมีระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good governance) ด้วยความ
เป็นธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
                                1.1 การให้และการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานต้องชัดเจน ถูกต้อง  และ
ครบถ้วนรวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูล ต่างๆของหน่วยงานได้โดยสะดวก
และรวดเร็ว 
                                1.2 การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดำเนินการและส่งเสริมให้เกิด
ความโปร่งใสในทุกข้ันตอนตามที่กฎหมายกำหนด 
                                1.3 การเปิดโอกาสให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานใน
ขั้นตอนต่างๆของหน่วยงาน ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดทำแผนงาน ร่วมดำเนินการ และ
ร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน 
                                1.4 การดำเนินการ การจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
อันไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่ 
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                    2. ความพร้อมรับผิด (Accountability) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของ
เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน  โดยคำนึงถึงความสำเร็จของงาน  ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมโดยคำนึงถึงความถูกต้องตามกฎหมาย  จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นที่ยอมรับและ
เชื่อถือจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่แสดงถึงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 
ดังนี้ 
                               2.1  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึง
การปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ 
                               2.2  เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในงานทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
                               2.3  การกำหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารหน่วยงานที่จะต้องมีเจตจำนงใน
การบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันแก่สังคมว่าการ
ขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
                  3. ดัชนีความปลอดจากการทุจร ิตในการปฏิบ ัต ิงาน (Corruption - Free Index)  
หมายถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการดำเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการ
มาตรฐานในระหว่างการส่งมอบบริการหรือขั้นตอนการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไข
พิเศษหรือจูงใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่มหรือพวกพ้อง หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มี
พฤติกรรมเหล่านี้มาก และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการ
ให้บริการด้วยความเป็นธรรมแล้ว ก็จะส่งผลให้หน่วยงานมีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
                              3.1 สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน มิให้มีพฤติกรรมที่
เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของหรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อแลกกับ
การปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ การใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็น
ธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองพวกพ้องของตนและ/หรือผู้อ่ืนใด                    
                              3.2 สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร มิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการ
ทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื ้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของ
หน่วยงานกับผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของ
หน่วยงานแลกเปลี่ยนการกำหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผู้บริหารของหน่วยงาน 
                  4.วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ( Integrity Culture Index) หมายถึง หน่วยงานภาครัฐมี
การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ 
และมีระบบการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
           4.1 การปลูกฝัง สั ่งสอนหรือถ่ายทอดแนวทางซึ ่งกันและกันของเจ้าหน้าที ่ ใน
หน่วยงานเพื ่อให้มีพฤติกรรมและทัศนคติที ่ดีในการปฏิบัติงาน จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจำหรือ
วัฒนธรรมที่ดีของหน่วยงาน เป็นการกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริต 
จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะทำให้เกิดความ
ละอายหรือความกลัวที่จะกระทำการทุจริต 
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                          4.2 การปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ ซึ่งถือเป็นการป้องกันการทุจริตตั้งแต่รากฐานของพฤติกรรมการทุจริต 

     4.3 กำหนดและจัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน 
                          4.4 การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความสำคัญ และเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
ในการร่วมต่อต้านการทุจริตได ้
           5.คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน( Work Integrity Index ) หมายถึง ระบบการ
บริหารงานของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้น
ผลประโยชน์ส่วนรวม ดัชนีนี้ เป็นการวัดระบบการบริหารงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องของการบริหารงาน
บุคคล ( Personnel Management) ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหา การพัฒนาและ
การรักษาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) ยึดหลักความคุ ้มค่า หมายถึง  
หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่าย
งบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน (Fairness in Assignment ) ยึดหลักการคำนึงถึงความรู้ 
ความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
                          5.1 การให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน โดยให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
                          5.2 การปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ และ
จะต้องเป็นการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 
       5.3 การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคลภายในหน่วยงาน ตั้งแต่การบริหารทรัพยากร
บุคคล ได้แก่ การบรรจุ แต่งตั ้งโยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ เป็นต้น กระบวนการสร้างแรงจูงใจ
ความก้าวหน้าในสายงาน และการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ 
                          5.4 การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไป
อย่างโปร่งใสและจะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า
มากที่สุด 
                          5.5 การมีคุณธรรมในการสั ่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู ้บังคับบัญชา ที ่จะต้อง
คำนึงถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้มอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมาย มีความ
เป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีการสื่อสารและเอาใจใส่ ติดตามในการมอบหมาย
งานที่ได้รับมอบหมายไป ตลอดจนรับผิดชอบผลงานที่ได้รับมอบหมายไปด้วย 
                          5.6 การให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
  6.ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารโดยนำเทคโนโลยีทันสมัย
มาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน  และบุคลากรในเทศบาลตำบลบ้านปล้องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องได้โดยเปิดเผย  รวดเร็ว  ถูกต้อง  และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร  เบาะแสทุจริต  
ร้องเรียนร้องทุกข์  ผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง   

 

                 / จึงประกาศ... 
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