
 
 
 
 

       
 

   ประกาศเทศบาลต าบลท่าช้าง 
    เรื่อง  การประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 

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

    ด้วย ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ          
ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 
– 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับ  ให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ    
เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้องด าเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
ได้รับทราบถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ ท่ีสะท้อนจากเครื่องมือ ท่ีใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ และน ามาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม  ปลอดจากการทุจริต ประกอบมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 ตามท่ีส านักงาน          
ป.ป.ช. เสนอ 

   เทศบาลต าบลท่าช้าง ขอประกาศแสดงเจตจ านงท่ีจะบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม       
มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมท่ีจะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบั ติงานตามเจตจ านง               
ท้ังต่อเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน ดังนี้ 

ข้อ 1. เจตจ ำนงในกำรบริหำรงำนและน ำหน่วยงำนด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้ำหน้ำที่
ภำยในหน่วยงำนและสำธำรณชนภำยนอกหน่วยงำน   

เพื่อเป็นการแสดงความต้ังใจหรือค ามั่นท่ีจะน าหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม      
มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมท่ีจะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจ านงท่ีได้แสดงไว้ 

ข้อ 2. นโยบำยในกำรพัฒนำองค์กรให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ 

ก าหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลต าบลท่าช้าง  มุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังนี้ 

2.1 ด้ำนควำมโปร่งใส  เป็นการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการด าเนินการตามภารกิจหน้าท่ีด้วยความ
สุจริต โปร่งใส และเท่ียงธรรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(1)  มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อย่างเคร่งครัด 

(2)  ให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสโดยยึดหลักความสุจริต     
เท่ียงธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ต่อบทบัญญัติของกฎหมาย 

(3)  ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลัก
ความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเท่ียงธรรม 

(4)  มุ่งเน้นการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเท่ียงธรรม     
รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ 
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2 .2   ด้ ำน ควำมพ ร้อม รับ ผิ ด   ผู้ บ ริห ารและพ นั ก งาน มี คว าม มุ่ ง มั่ น ต้ั ง ใจป ฏิ บั ติ ง าน                    

อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี           
ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 

(1)  มุ่งเน้นในการขับเคล่ือนหน่วยงานให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมโดยยึดหลัก          
สุจริต โปร่งใสและเท่ียงธรรม และพร้อมรับผิด 

(2)  มุ่งมั่นในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีอย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติ
หน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อย่างเคร่งครัด 

2.3  ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตน
ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(1)  ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 
(2)  ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ไม่รับสินบนและ

การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในการเอือ้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ 

2.4  ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนตามแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

(1)  สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานไม่ทนต่อการทุจริต  อายและเกรงกลัวต่อการ
ทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตได้ตามหลักนิติธรรม ภาระรับผิดชอบโดยยึดหลักความถูกต้อง 
สุจริต โปร่งใสและเท่ียงธรรม 

(2)  ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 
(3)  มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้ผู้บริหารและ

พนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

2.5  ด้ำนคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน  มีระบบการปฏิบัติงานท่ีได้มาตรฐาน ยึดหลักความ
ถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายในหน่วยงาน
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

(1)  มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกตัองตามกฎหมาย 
ระเบียบ มติ ด้วยความสุจริต โปร่งใสและเท่ียงธรรม 

(2)  มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม 
(3)  มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ โปร่งใส

ตรวจสอบได้ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
(4)  ให้ความส าคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าท่ี และความรับผิดชอบด้วย

ความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 
   (5)  ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยและส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน 
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   2.6  ด้ำนกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำน  เพื่อถ่ายทอดนโยบายท้ัง 5 ด้าน  ดังกล่าวข้างต้น  
ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบและถือปฏิบัติ  ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   (1)  ส่ือสารประชาสัมพันธ์ในการถ่ายทอดนโยบายท้ัง 5 ด้าน ให้ผู้บริหารและพนักงานเกิดความ
ตระหนักและให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในกาด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
โดยวิธีการ/ช่องทางการส่ือสาร เช่น หนังสือส่ังการ การปิดประกาศ ประกาศเว็บไซต์  เป็นต้น 
   (2)  ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการส่ือสารสองทาง โดยการรับฟังความคิดเห็น 
ข้อ เสนอแนะเกี่ ยวกับการปฏิ บั ติตามนโยบาย 5 ด้าน ดังก ล่าวข้าง ต้น  เช่น  หนั ง สือแสดงความ คิด เห็ น                    
การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมผู้บริหาร/พนักงาน เป็นต้น 
    
         จึงประกาศเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 
    ประกาศ   ณ   วันท่ี   11   เดือน   มกราคม  พ.ศ.  2560 
            

        

 (นายราชัน  เศวตอมรกุล) 
        รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 
              นายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       

 
 

      
                              ค าส่ังเทศบาลต าบลท่าช้าง 
                                    ท่ี   6  / 2560   
                         เรื่อง  แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี ปิดประกาศ 
                                …………………………… 

     ตามท่ี เทศบาลต าบลท่าช้าง    ได้ จัดท าประกาศเจตจ านงในการบริหารงาน  ท่ีจะบริหาร               
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม  มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมท่ีจะได้รับการติดตามตรวจสอบ      
การปฏิบัติงานตามเจตจ านงท้ังต่อเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน  นั้น 

 ในการนี้  เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และพร้อมท่ีจะได้รับการติดตามตรวจสอบ  
การปฏิบัติงานตามเจตจ านงท่ีได้แสดงไว้  เทศบาลต าบลท่าช้าง  จึงแต่งต้ังบุคคลท่ีมีรายช่ือและต าแหน่งดังต่อไปนี้   
เป็นผู้ปิดประกาศ  คือ 

เจ้ำหน้ำที่ปิดประกำศ  
   1. นายทรัพย์มงคล  ธนาวุฒิพรกุล  ต าแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ      

                                     

  ส่ัง  ณ  วันท่ี   11   เดือน  มกราคม   พ.ศ.  2560 

                                            

     
                                                            (นายราชัน   เศวตอมรกุล) 
                                                     รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน  
                                                           นายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



 

   บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร       ส านักปลัดเทศบาล                                                                                  . 

ที่     นม  ๕๔๕๐๑ /                               วันที ่       ….        ๑๑     มกราคม   ๒๕๖๐                     . 

เรื่อง     การแจ้งประกาศเจตจ านงในการบริหารงาน            . 

เรียน  ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส านักปลัด / ผู้อ านวยการกอง  พนักงานเทศบาล และลูกจ้างทุกท่าน 

   ด้วยเทศบาลต าบลท่าช้าง   ได้จัดท าประกาศเจตจ านงในการบริหารงาน  ท่ีจะบริหารด้วย           
ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม  มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมท่ีจะได้รับการติดตามตรวจสอบ        
การปฏิบัติงานตามเจตจ านงท้ังต่อเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน  นั้น 

 ในการนี้  เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และพร้อมท่ีจะได้รับการติดตามตรวจสอบ  
การปฏิบัติงานตามเจตจ านงท่ีได้แสดงไว้ จึงขอแจ้งทุกท่านรับทราบประกาศตามท่ีเสนอมาพร้อมนี้   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
       (นายราชัน  เศวตอมรกุล) 
       รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 
                        นายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


