ประกาศเทศบาลตาบลห้างฉัตร
เรื่อง การแสดงเจตจานงที่จะบริหารงานของเทศบาลตาบลห้างฉัตร
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
-----------------------------------------------------------ตามเจตนารมณ์ของรั ฐ ธรรมนู ญแห่ งอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติ ข้อมูล ข่ าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2550 พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2556 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
และนโยบายของรัฐบาลของรัฐบาลข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่ นดินที่มีธรรมาภิบาลและ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
จิตสานึกในการรักษาศักดิ์ ศรีความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ รวมทั้ง
การแปลงนโยบายของรัฐไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังอันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติภารกิจ “บาบัดทุกข์ บารุงสุข”
ให้กับประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวมอย่างแท้จริง นั้น
ในการนี้ เทศบาลตาบลห้างฉัตร จึง ขอประกาศแสดงเจตจานงการบริหารงานของเทศบาลตาบล
ห้างฉัตร ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามเจตจานงทั้งต่อหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตาบลห้างฉัตร โดยมีรายละเอียดการกาหนดนโยบาย
มาตรการและแผนงานเพื่อให้ สานัก/กอง ดาเนินการตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

รายละเอียดการกาหนดนโยบาย มาตรการและแผนงานเพื่อให้หน่วยงานดาเนินการตาม
ประกาศเทศบาลตาบลห้างฉัตร เรื่อง การแสดงเจตจานงการบริหารงานของเทศบาลตาบลห้างฉัตร
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักคุณธรรมาภิบาล
ลงวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564
-------------------------------------------------------------------1. ความโปร่ ง ใส (Transparency) หมายถึ ง การปฏิ บั ติ ร าชการตามภารกิ จ ของหน่ ว ยงานที่ มี
ความโปร่งใสการมีธรรมาภิบาล (Good Governance) ด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ตามอานาจหน้าที่ ดังนี้
1.1 การให้และเปิ ดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานต้องชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วนรวมถึง
การให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
1.2 การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องดาเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส
ในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกาหนด
1.3 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของ
หน่วยงานตั้งแต่แสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดทาแผนงาน ร่วมดาเนินการและร่วมติดตามตรวจสอบ
การดาเนินงานของหน่วยงาน
1.4 การด าเนิ น การ/การจัด การกับ เรื่อ งร้ อ งเรีย นเกี่ ยวกั บการปฏิบั ติ ห น้ าที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่
อันไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่
2. ความพร้อมรับผิด (Accountability) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจ้าหน้าที่
ที่มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยคานึงถึงความสาเร็จของงาน มี ความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ตามภาระหน้าที่และพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมุ่งผลสาเร็จของงาน ดังนี้
2.1 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่อย่างเต็มที่และเต็มประสิทธิภาพ
2.2 เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง
2.3 การก าหนดทิ ศ ทางและนโยบายของผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานที่ จ ะต้ อ งมี เ จตจ านง
ในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม
ว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free) หมายถึง พฤติกรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการดาเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่างการ
ส่งมอบบริการหรือขั้นตอนการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจเพื่อให้ได้มา
ซึ่งผลประโยชน์ส่วนตนกลุ่มหรือพวกพ้อง หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติกรรมเหล่านี้มากและเจ้าหน้าที่
ของหน่ ว ยงานปฏิ บั ติ ง านตามกระบวนการมาตรฐานหรือ ขั้ น ตอนการให้ บริ ก ารด้ ว ยความเป็ น ธรรมแล้ ว
ก็จะส่งผล ให้หน่วยงานมีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้
3.1 สอดส่ อ งและป้ อ งกั น การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงานมิ ใ ห้ มี ค วามประพฤติ
ที่เข้าข่ายการทุจ ริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้ มีส่ว นได้ส่วนเสี ย
เพื่ อ แลกกั บ การปฏิ บั ติ ง านของตนเอง หรื อ การปฏิ บั ติ / ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ / การใช้ ต าแหน่ ง หน้ า ที่
อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองพวกพ้องของตนหรือผู้อื่นใด
/ 3.2 สอดส่องและ

-23.2 สอดส่องและป้ องกันการปฏิบัติหน้าที่ข องผู้ บริหารมิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริต
ในเชิงนโยบายซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน
แลกเปลี่ยนกับการกาหนดนโยบายหรือการอนุมัติใด ๆ ของผู้บริหารของหน่วยงาน
4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) หมายถึง หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติราชการ
ตามภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
4.1 การปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแก่ กันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เป็นการกล่อมเกลา
ทางสังคม (Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริต จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริตและก่อให้เกิดการ
ลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะทาให้เกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระทาการทุจริต
4.2 การปลู ก ฝั ง และสร้ า งให้ เ กิ ด วั ฒ นธรรมทางความคิ ด แยกแยะผลประโยชน์ ส่ ว นตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ ซึ่งถือเป็นการป้องกันการทุจริตตั้งแต่รากฐานของพฤติกรรมการทุจริต
4.3 กาหนดและจัดทาแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
4.4 การมี กระบวนการตรวจสอบถ่ ว งดุ ล ภายในที่เข็ มแข็ งและมี ประสิ ทธิ ภ าพ ซึ่ง จะท าให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความสาคัญและเกิดความคระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
ในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้
5. คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (W0rk Integrity) หมายถึง ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน
ที่มีการบริ ห ารจั ดการที่ดียึ ดระบบคุณธรรมความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่ ว นรวม
มีระบบการบริหารงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องของการบริการงานบุคคล (Personnel Management)
ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหา การพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษย์ การบริหาร
งบประมาณ (Budget Execution) ยึดหลักความคุ้มค่า หมายถึง หน่ว ยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณและความเป็นธรรม
ในการมอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) ยึดหลักการคานึงถึงความรู้ ความสามารถและ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้
5.1 การให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงาน โดยให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
5.2 การปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ และจะต้อง
เป็นการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
5.3 การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน ทั้งในด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ เป็นต้น กระบวนการสร้างแรงจูงใจและ
ความก้าวหน้าในสายงาน และในด้านการพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่
5.4 การมี คุ ณ ธรรมในการบริ ห ารงบประมาณ การใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณจะต้ อ งเป็ น ไป
อย่างโปร่งใสและจะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จาเป็นต่อการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า
มากที่สุด
5.5 การมีคุณธรรมในการสั่งงานมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่จะต้องคานึงถึงขอบเขต
อานาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเท่าเทียม
มีการสื่อสารและเอาใจใส่ ติดตามในการมอบหมายงานที่ได้มอบหมายไป ตลอดจนรับผิดชอบในผลของงาน
ที่ได้รับมอบหมายไปด้วย
/ 5.6 การให้ความสาคัญ

-35.6 การให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน
6. ด้ า นการสื่ อ สารภายในหน่ ว ยงาน มี น โยบายถ่ า ยทอดเกี่ ย วกั บ คุ ณ ธรรมและความโปรงใส
ในการดาเนินงานของภาครัฐ การประกาศเจตจานงสุจริตและนโยบายของผู้บริหารให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรู้
ความเข้ า ใจ มี ทั ศ นติ ที่ ดี เ กิ ด แรงจู ง ใจร่ ว มกั น ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายด้ ว ยการสื่ อ สารสองทางใจในเชิ ง รุ ก
อย่ า งสร้ า งสรรค์ ใช้ ทั้ ง รู ป แบบเป็ น ทางการและไม่ เ ป็ น ทางการ โดยมี ช่ อ งทางการที่ ห ลากหลายและ
นาระบบเทคโนโลยีมาพัฒนาการสื่อสารให้มีคุณภาพ

