
 
ประกาศเทศบาลต าบลห้างฉัตร 

เรื่อง  การแสดงเจตจ านงท่ีจะบริหารงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตร  
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

------------------------------------------------------------ 

 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร               
ของทางราชการ พ.ศ. 2550  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                
พ.ศ.2556 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
และนโยบายของรัฐบาลของรัฐบาลข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ              
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ            
ที่มีประสิทธิภาพป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ รวมทั้ง
การแปลงนโยบายของรัฐไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังอันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติภารกิจ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” 
ให้กับประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวมอย่างแท้จริง นั้น 

 ในการนี้ เทศบาลต าบลห้างฉัตร จึงขอประกาศแสดงเจตจ านงการบริหารงานของเทศบาลต าบล                 
ห้างฉัตร ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามเจตจ านงทั้งต่อหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน  เพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตร  โดยมีรายละเอียดการก าหนดนโยบาย 
มาตรการและแผนงานเพื่อให้ ส านัก/กอง  ด าเนินการตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดการก าหนดนโยบาย มาตรการและแผนงานเพื่อให้หน่วยงานด าเนินการตาม 

ประกาศเทศบาลต าบลห้างฉัตร  เรื่อง  การแสดงเจตจ านงการบริหารงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักคุณธรรมาภิบาล 

ลงวันที่  15  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2564 
-------------------------------------------------------------------- 

 1.  ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่มี                
ความโปร่งใสการมีธรรมาภิบาล (Good Governance) ด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน     
ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 1.1  การให้และเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานต้องชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วนรวมถึง              
การให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
 1.2  การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องด าเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส             
ในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด 
 1.3  การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของ
หน่วยงานตั้งแต่แสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการและร่วมติดตามตรวจสอบ
การด าเนินงานของหน่วยงาน 
 1.4  การด าเนินการ/การจัดการกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่               
อันไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่ 
 2.  ความพร้อมรับผิด (Accountability) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจ้าหน้าที่                   
ที่มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยค านึงถึงความส าเร็จของงาน มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ตามภาระหน้าที่และพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมุ่งผลส าเร็จของงาน ดังนี้ 
 2.1  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่อย่างเต็มที่และเต็มประสิทธิภาพ 
 2.2  เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 
อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
 2.3  การก าหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารหน่วยงานที่ จะต้องมี เจตจ านง                       
ในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม            
ว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
 3.  ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free) หมายถึง พฤติกรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการด าเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่างการ
ส่งมอบบริการหรือขั้นตอนการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจเพ่ือให้ได้มา              
ซึ่งผลประโยชน์ส่วนตนกลุ่มหรือพวกพ้อง หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติกรรมเหล่านี้มากและเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการด้วยความเป็นธรรมแล้ว                 
ก็จะส่งผล  ให้หน่วยงานมีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 3.1  สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมิให้มีความประพฤติ                   
ที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                
เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ต าแหน่งหน้าที่                  
อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองพวกพ้องของตนหรือผู้อื่นใด 
 
 

/ 3.2  สอดส่องและ 
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 3.2  สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริต              
ในเชิงนโยบายซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพ่ือเอ้ือผลประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน
แลกเปลี่ยนกับการก าหนดนโยบายหรือการอนุมัติใด ๆ ของผู้บริหารของหน่วยงาน 
 4.  วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) หมายถึง หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติราชการ
ตามภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการ
ต่อต้านการทุจริตอยา่งมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 4.1  การปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เป็นการกล่อมเกลา         
ทางสังคม (Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริต จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริตและก่อให้เกิดการ
ลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะท าให้เกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระท าการทุจริต 
 4.2  การปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน                 
กับผลประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ ซึ่งถือเป็นการป้องกันการทุจริตตั้งแต่รากฐานของพฤติกรรมการทุจริต 
 4.3  ก าหนดและจัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน 
 4.4  การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข็มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความส าคัญและเกิดความคระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
ในการร่วมต่อต้านการทุจริตได ้
 5.  คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (W0rk Integrity) หมายถึง ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน
ที่มีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม                 
มีระบบการบริหารงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องของการบริการงานบุคคล (Personnel Management)                 
ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหา การพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษย์ การบริหาร
งบประมาณ (Budget Execution) ยึดหลักความคุ้มค่า หมายถึง หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณ                     
เพ่ือเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณและความเป็นธรรม               
ในการมอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) ยึดหลักการค านึงถึงความรู้ ความสามารถและ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 5.1  การให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงาน โดยให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
 5.2  การปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ และจะต้อง
เป็นการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 
 5.3  การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน ทั้งในด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ เป็นต้น กระบวนการสร้างแรงจูงใจและ
ความก้าวหน้าในสายงาน และในด้านการพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ 
 5.4  การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไป                   
อย่างโปร่งใสและจะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า
มากที่สุด 
 5.5  การมีคุณธรรมในการสั่งงานมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่จะต้องค านึงถึงขอบเขต
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเท่าเทียม
มีการสื่อสารและเอาใจใส่ ติดตามในการมอบหมายงานที่ได้มอบหมายไป ตลอดจนรับผิดชอบในผลของงาน                
ที่ได้รับมอบหมายไปด้วย 

/ 5.6  การให้ความส าคัญ  
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 5.6  การให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน 
 6.  ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน มีนโยบายถ่ายทอดเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปรงใส                    
ในการด าเนินงานของภาครัฐ การประกาศเจตจ านงสุจริตและนโยบายของผู้บริหารให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรู้ 
ความเข้าใจ มีทัศนติที่ดีเกิดแรงจูงใจร่วมกันปฏิบัติตามนโยบายด้วยการสื่อสารสองทางใจในเชิงรุก                 
อย่างสร้างสรรค์ ใช้ทั้งรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีช่องทางการที่หลากหลายและ                 
น าระบบเทคโนโลยีมาพัฒนาการสื่อสารให้มีคุณภาพ 
 
 


