
 
ประกาศเทศบาลตําบลจระเขหิน 

เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

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

  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) เม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และใหความเห็นชอบใหหนวยงาน
ภาครัฐแปลงแนวทาง และมาตรการตามยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต                 
ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) สูการปฏิบัติตามแผนงานบูรณาการและปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ท่ีกําหนดวิสัยทัศนไววา ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance and 
Clean Thailand) โดยมีพันธกิจ คือ สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหมี
มาตรฐานสากล และพรอมท่ีจะไดรับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจํานงท่ีไดแสดงไวอยางจริงใจ 
ท้ังจากเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน และจากผูมีสวนไดสวนเสียหรือสาธารณชนภายนอกหนวยงาน โดยใหเริ่ม 
ดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เปนตนไป 

 

  ในการนี้ขาพเจา นายภัทร  ระวังครบุรี ตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน จึงขอ
ประกาศเจตจํานงวาจะเปนแบบอยางท่ีดีในการบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม มีความโปรงใส 
ปราศจากการทุจริต และเพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสในการบริหารงานของเทศบาล
ตําบลจระเขหิน ดังนั้น เพ่ือใหบรรลุเจตนารมณอันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชน                 
จึงขอใหคําม่ันท่ีจะนําพาคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง
เทศบาล ในสังกัดเทศบาลตําบลจระเขหินทุกคน ใหปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยุติธรรม ควบคูกับ
การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และรวมมือกับทุกภาคสวนในราชการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีทุกระดับรวมท้ังตอบสนองและอํานวยความสะดวกแกประชาชน และพรอมท่ี
จะไดรับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามเจตจํานงท้ังตอเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน และสาธารณชน
ภายนอกหนวยงานดังนี ้
  ขอ ๑ เจตจํานงในการบริหารงานและหนวยงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต ท้ังตอเจาหนาท่ี
ภายในหนวยงาน และสาธารณชนภายนอกหนวยงาน เพ่ือเปนการแสดงความตั้งใจ หรือคําม่ันท่ีจะนํา
หนวยงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม มีความโปรงใส ปราศจากการทุจริต และพรอมท่ีจะไดรับการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเจตจํานงท่ีไดแสดงไว 
  ขอ ๒ นโยบายในการพัฒนาองคกรใหมีคุณธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงาน โดยกําหนดนโยบายในการพัฒนาองคกรใหมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลจระเขหิน เพ่ือใหคณะผูบริหารและพนักงานของเทศบาลตําบลจระเขหิน ถือปฏิบัติและมุงม่ัน
พัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ทํางานของหนวยงานภาครัฐ ๖ ดาน ดังนี้ 
 
                                                                                                     /๒.๑ ดานความโปรงใส... 



-๒- 
 
   ๒.๑ ดานความโปรงใส เปนการเปดเผยขอมูล รวมถึงการดําเนินการตามภารกิจ
หนาท่ีดวยความสุจริต โปรงใส และเท่ียงธรรม ซ่ึงมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
          (๑) มุงม่ันการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได โดยยึดหลักความ
ซ่ือสัตยสุจริต ถูกตอง เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติอยางเครงครัด 
          (๒) ใหความสําคัญในการเปดเผยขอมูลของหนวยงานดวยความโปรงใส           
ยึดหลักความสุจริตเท่ียงธรรม ถูกตอง ตรวจสอบได ตามบทบัญญัติของกฎหมาย  
          (๓) ใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม
ในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกตอง สุจริต โปรงใสและเท่ียงธรรม 
          (๔) มุงเนนการบริหารจัดการเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานดวยความ
โปรงใส เท่ียงธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ มติ 
   ๒.๒ ดานความรับผิดชอบ คณะผูบริหารและพนักงานมีความมุงม่ันตั้งใจปฏิบัติงาน
อยางเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน พรอมรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หนาท่ีซ่ึงมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
          (๑) มุงเนนในการขับเคลื่อนหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ                 
มีคุณธรรม โดยยึดหลักสุจริต โปรงใสและเท่ียงธรรม พรอมรับผิดชอบ 
          (๒) มุงม่ันในการบรหิารงาน/ปฏิบัติงานตามหนาท่ีอยางเต็มใจ กระตือรือรน 
มีความพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ                   
มติ อยางเครงครัด 
   ๒.๓ ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน สงเสริมใหคณะผูบริหารและ
พนักงานปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
          (๑) ยึดม่ันในการบริหารจัดการองคกรเก่ียวกับความปลอดจากการทุจริต             
เชิงนโยบาย 
         (๒) ยึดม่ันในการปฏิบัติงานเก่ียวกับความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน ไมรับสินบน และการใชตําแหนงหนาท่ี ในการเอ้ือประโยชนในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ 
   ๒.๔ ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร สงเสริมใหคณะผูบริหาร และพนักงาน
ปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
          (๑) สรางวัฒนธรรมองคกร เพ่ือใหผูบริหารและพนักงาน ไมทนตอการ
ทุจริตท้ังปวง มีความละอาย และเกรงกลัวตอการทุจริต จนกอใหเกิดวัฒนธรรมในการตอตานการทุจริตไดตาม
หลักนิติธรรมยึดหลักความถูกตอง สุจริต โปรงใสและเท่ียงธรรม 
          (๒) ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามแผนปองกันผลประโยชนทับซอน                  
ในหนวยงาน โดยใหผูบริหารและพนักงานถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
   ๒.๕ ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน มีระบบการปฏิบัติงานท่ีไดมาตรฐาน 
ยึดหลักความถูกตอง เปนธรรม เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติและมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงาน
ภายนอกและภายในหนวยงานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
    (๑) มุงเนนปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความ
ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ มติดวยความสุจริตโปรงใสและเท่ียงธรรม 
   (๒) มุงเนนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม 

/(๓) มุงเนน... 



-๓- 
            
    (๓) มุงเนนการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกตองตามกฎหมาย 
ระเบียบ มติ โปรงใส ตรวจสอบได คุมคาและประโยชนสูงสุด 
           (๔) ใหความสําคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาท่ี 
และความรับผิดชอบดวยความเปนธรรม เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ 
           (๕) ใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยและสงเสริมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน 
   ๒.๖ ดานการส่ือสารภายในหนวยงาน เพ่ือถายทอดนโยบายท้ัง ๕ ดาน ดังกลาว
ขางตนใหคณะผูบริหารและพนักงานเทศบาลทราบและถือปฏิบัติซ่ึงมีแนวทางปฏิบัติดังนี้  
           (๑)  สื่ อสารประชาสั ม พันธ ในการถ ายทอดนโยบาย ท้ั ง  ๕  ด าน                           
ใหคณะผูบริหารและพนักงานเกิดความตระหนักและใหความสําคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม                 
และความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลจระเขหินโดยวิธีการ/ชองทางการสื่อสาร เชน หนังสือ            
สั่งการ การปดประกาศ การประชุมชี้แจง ประกาศทางเว็บไซตของเทศบาล เปนตน  
          (๒) ใหความสําคัญกับการเปดโอกาสมีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟง 
ความคิดเห็นขอเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติตามนโยบายท้ัง ๕ ดานดังกลาวขางตน เชน หนังสือแสดงความ
คิดเห็น การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมผูบริหาร พนักงาน การประชาสัมพันธใหประชาชน และบุคลากรใน 
หนวยงานเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของไดโดยเปดเผย รวดเร็ว ถูกตอง และประชาสัมพันธใหประชาชน               
แจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกขผานทางเว็บไซต https://chorakhehin.go.th/ และ                 

ศูนยรองเรียนรองทุกขเทศบาลตําบลจระเขหิน    
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  
 

            ประกาศ   ณ  วันท่ี    ๒๔    เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
      (นายภัทร  ระวังครบุรี) 
                    นายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
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