
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลริมเหนือ 
เรื่อง  เจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม  โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

  
                ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
นโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึก
ในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต  ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและ
ตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ  และ
เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

                เทศบาลต าบลริมเหนือ ได้ตระหนักและพิจารณาเห็นถึงความส าคัญเรื่องดังกล่าว                                          
จึงขอประกาศแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส  ปราศจาก
การทุจริต  และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจ านง เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลต าบลริมเหนือ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
ประเทศชาติ  โดยมีนโยบายและแนวทางในการด าเนินงานดังนี้ 
 

               1. ด้านความโปร่งใส พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานตามหลัก   
ธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และมีจริยธรรม โดยมีแนวทางในการปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้ 
               1.1 การให้และเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ต้องชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงการให้ประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
               1.2 การด าเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องด าเนินการและส่งเสริม ให้เกิดความโปร่งใสใน
ทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด 
               1.3 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การ
แสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการ และร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 
               1.4 มีกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การให้บริการประชาชนของ
เจ้าหน้าที ่อันไม่โปร่งใส หรือทุจริตต่อหน้าที ่เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
               
  

/๒.ด้านความพร้อมรับผิด... 
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2. ด้านความพร้อมรับผิด พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจ้าหน้าที่ ด้วย
ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยค านึงถึงความส าเร็จของงาน มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที ่และพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยมุ่งผลส าเร็จของงาน ดังนี้ 
               2.1 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ 
               2.2 เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ                                
อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตน 
               2.3 ผู้บริหาร บริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร้าง 
ความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล  
         

 3.  ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐาน ทั้งในระหว่างการส่งมอบบริการ หรือขั้นตอนการให้บริการ              
ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
ดังนี้ 
               3.1 สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมและ
โปร่งใสตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงานของตน หรือการปฏิบัติ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ การใช้ต าแหน่งหน้าที่
ของตนอย่างไม่เป็นธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตน หรือผู้อื่นผู้ใด 
               3.2 สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับมิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการ
ทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เป็นธุรกิจเอกชน เพ่ือเอ้ือผลประโยชน์ในสัญญา โครงการ หรือสัมปทานของหน่วยงาน แลกเปลี่ยน
กับการก าหนดนโยบายหรือการอนุมัติใด ๆ ของผู้บริหาร 
 

               4.  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร พัฒนาและส่งเสริมเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการโดยยึด
หลักคุณธรรมจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ มีระบบต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังพฤติกรรมสุจริตจนกลายเป็น
แนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน ดังนี้  
               4.1 ปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่เพ่ือให้มีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการ 
ปฏิบัติงาน จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมที่ดี เป็นการกล่อมเกลาทางสังคมให้ไม่ยอมรับ 
พฤติกรรมทุจริต จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริตและก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม  อันจะท าให้เกิดความ 
อาย หรือความกลัวที่จะกระท าการทุจริต 
               4.2 ปลูกฝังความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมแก่เจ้าหน้าที่ 
               4.3 มีแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
               4.4 มีการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ จนเป็นวัฒนธรรมในการร่วม
ต่อต้านการทุจริต 
 

/๕.นโยบายด้านคุณธรรม... 
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               5. นโยบายด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน   พัฒนาและส่งเสริมเจ้าหน้าที่ให้ยึดหลัก     
ธรรมาภิบาล  คุณธรรม  ความโปร่งใสในการบริหารงาน  บริหารบุคคล  และบริหารงบประมาณ  มุ่งเน้น
ผลประโยชน์ส่วนรวม  มีระบบการบริหารงานภายในหน่วยงานในเรื่องของการบริหารงานบุคคล   ยึดหลักการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้แก่  การสรรหา  การพัฒนาและการรักษาทรัพยากรบุคคล  และความเป็นธรรมใน
การมอบหมายงาน  ยึดหลักการค านึงถึงความรู้  ความสามารถ  และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  และการบริหาร
งบประมาณยึดหลักความคุ้มค่า  ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและตรงตาม
วัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณ  ดังนี้ 
               5.1 มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
               5.2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด  และจะต้อง
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 
               5.3 มีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล  ทั้งในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น                             
การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ เป็นต้น สร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้าในสาย
งาน และในด้านการพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ 
               5.4 มีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ  การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปอย่าง
โปร่งใส พิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานตามภารกิจอย่างคุ้มค่ามากที่สุด 
               5.5 มีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่จะต้องค านึงถึงขอบเขต
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเท่า
เทียม มีการสื่อสารและเอาใจใส่ ติดตามในการมอบหมายงานที่ได้มอบหมายไป ตลอดจนรับผิดชอบในผลของ
งานที่ได้มอบหมายไปด้วย 
               5.6 ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 
 

                6.  ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน จะถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้าน ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล
ต าบลริมเหนือ ไลน์กลุ่มเทศบาลต าบลริมเหนือและเฟสบุ๊คของเทศบาลต าบลริมเหนือให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ
และถือปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความตระหนักและให้เห็นถึงความส าคัญของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล     
มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป  
 

               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  2564 
 
 

ร้อยต ารวจตรี 
                         (สุภาพ ยะมะโน)  
                                นายกเทศมนตรีต าบลริมเหนือ 

 
      


