
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว 
เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

**********************************

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราขอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติ 
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ขาติว่าด ้วยการฟ้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ 
(พ.ศ.๒๕๖๐ -  พ.ศ.๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน 
ที่มืธรรมาภิบาลและการฟ้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝิง 
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดื้ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์ 
สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มืประสิทธิภาพเพื่อฟ้องกัน และปราบปรามการทุจริต และ 
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ และตอบสนองความต้องการพร้อมอำนวยความสะดวก 
แก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ น้ัน

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว จึงได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
ปราศจากการทุจริต เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติและค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลกร 
ขององค์กร ให้ยึดถือและปฏิบัติ ควบคู่กับกฎระเบียบ และข้อบังคับอื่น  ๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงาน 
ให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มืคุณธรรม ปราศจาก 
การทุจริต เพ ื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยนโยบายและแนวทางให้ส่วนราชการ 
ถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้

©.นโยบาย
๑.๑. ด้านความโปร่งใส

๑) นโยบายเก ี่ยวก ับการม ีส ่วนร่วมของผ ู้ม ืส ่วนได ้ส ่วนเส ียเข ้ามาม ืส ่วนร่วม 
ในกระบวนการดำเนินงาน โดยการเปิดโอกาสให้ผู้มืส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามืส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
ในขั้นตอนต่าง  ๆ ของหน่วยงาน ต ั้งแต ่การแสดงความคิดเห ็น ร ่วมวางแผนและจ ัดทำแผนงาน 
ร่วมดำเนินการ และร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน

๒) นโยบายการดำเนินการเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง โดยการดำเนินการเกี่ยวกับการ 
จัดซื้อจัดจ้างจะต้องดำเนินการส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนตามกฎหมายที่กำหนด

๓) นโยบายให ้เป ิดเผยข้อมูลและเข ้าถ ึงข ้อม ูลขององค์กร โดยจะต้องให้และ 
เปิดเผยข้อมูล ต่าง  ๆ ของหน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงการให้ประขาซนหรือ 
ผู้มืส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง  ๆ ของหน่วยงานได้สะดวกและรวดเร็ว

๔) นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การให้บริการของ 
หน่วยงาน โดยการดำเนินการ และการจัดการกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
อันไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าท่ี

-๒-/ ๑.๒.ด้านความพร้อม...



- ๒ -

๑.๒. ด้านความพร้อมรับผิด
๑) นโยบายความพร้อมรับผิดขอบในการปฏิบัติงาน การบริหารงาน ทุกขั้นตอน 

ต้องมีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด โดยการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของ 
เจ้าหน้าที่ต ้องมีความถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง  ๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด 
กล้าหาญที่จะรับผิดขอบในผลการปฏิบัติของตนเอง

๒) นโยบายที่แสดงถึงทิศทาง เจตจำนงของผู้บริหารในการบริหารงานอย่าง 
ซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดขอบเมื่อเกิดความผิดพลาด โดยกำหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหาร 
ท ี่จะต้อง ม ีเจตจำนงในการบร ิหารงานอย ่างซ ื่อส ัตย ์ส ุจร ิต  และพร ้อมร ับผ ิดขอบเม ื่อ เก ิดความ 
ผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า การขับเคลื่อนของหน่วยงานจะเปีนไปอย่างมีคุณธรรม และ 
ธรรมาภิบาล

๑.๓. ต้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
๑) น โยบ ายเก ี่ยวก ับ การบ ีองก ัน ไม ่ให ้เจ ้าห น ้าท ี่ใช ้ตำแห น ่งห น ้าท ี่ใน การ 

เอ ื้อประโยชน ์โดยต ้องม ีนโยบาย/แนวทาง เพ ื่อบ ีองกันไม่ให ้เจ ้าหน ้าท ี่ใช ้ตำแหน่งหน ้าท ี่ในการ 
เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นใด

๒) นโยบายเกี่ยวกับบีองกันไมให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน สิ่งของหรือผลประโยชน์อื่น 
ใดจากผู้มีส่วนไต้ส่วนเสีย โดยต้องมีแนวทางบีองกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็น 
พฤต ิกรรมท ี่เช ้าข ่ายการท ุจร ิตต ่อหน ้าท ี่ เข่น การเร ียกร ับ เง ิน  สิ่งของ หรือผลประโยขน์ใด  ๆ
จากผู้ม ีส ่วนไต้ส่วนเสียเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานของตนเองหรือการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/ 
การใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์แก'ตนเองและพวกพ้องของตนเอง 
หรือผู้อ่ืนใด

๓) นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการทุจริตเซิงนโยบาย โดยผู้บริหารต้อง 
ปฏิบัติหน้าที่ ท ี่ไม่เป ็นพฤติกรรมที่เช ้าข่ายการทุจริตในเซิงนโยบาย ซึ่งมีล ักษณะเป็นการทุจริตใน 
เซิงนโยบาย ซื่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับ 
ผู้ม ีส ่วนไต้ส ่วนเส ียท ี่เป ็นหน่วยธุรกิจเอกขน เพ ื่อเอ ื้อประโยชน์ในส ัญญาโครงการหรือส ัมปทาน 
ของหน่วยงาน แลกเปลี่ยนกับการกำหนดนโยบายหรือการอบุม้ติใด  ๆ ของผู้บริหารของหน่วยงาน'

๑.๔. ต้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
๑) นโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อบีองกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

โดยการสร้างให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเช้าใจเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ 
สามารถแยกแยะประโยขน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมไต้

๒) นโยบายการสร้างวัฒนธรรมเพื่อให้เก ิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริตจน 
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตไต้ โดยการปลูกผิง ส่ังสอน หรือถ่ายทอดพฤติกรรมและ 
ทัศนคติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจำหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน

-๓-/ ๓) นโยบาย...
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-๓-

๓) น โยบ ายก ารป ้อ งก ัน แล ะป ราบ ป ราม ก ารท ุจร ิต ใน อ งค ์ก ร  โดยการจ ัดทำ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงานที่เข้มแข็ง และ 
มีประสิทธิภาพ

๑.๕. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
๑) นโยบายเกี่ยวกับการกำหนดคู่มีอหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

ที่ขัดเจนและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการ 
ปฏิบัติหน้าที่ โดยกำหนดให้มีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ขัดเจน

๒) นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล โดยการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
เข่น การบรรจุแต่งตั้ง การโยกย้าย การพิจารณาความดีความขอบ ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม 
มีคุณธรรม ในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน

๓) นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ โดยการบริหารงบประมาณการ 
ใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและคุ้มค่าดีมาก

๔) นโยบายในการมอบหมายงานที่ม ีความเป็นธรรม เท ่าเท ียม และไม่เลือก 
ปฏิบัติ โดยพฤติกรรมของหัวหน้างานต้องแสดงถึงการมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงาน 
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และต้องคำนึงถึงของเขตอำนาจหน้าท ี่ตามกฎหมายของผู้ร ับมอบหมายงาน 
มีความเป็นธรรมแกผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ

๕) นโยบายท ี่ให ้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ ื้ออำนวยและส่งเสริมการ 
ปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารงานต้องให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรในองค์กร

๑.๖. ต้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน คือ หน่วยงานต้องมีรูปแบบ วิธีการสื่อสาร 
เพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง ๕ ต้าน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพื่อให้เกิดความตระหนักและ 
ให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส

๒. แนวทาง
๒.๑. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการ 

ของประซาซนด้วยบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม
๒.๒. ปลูกฝืงค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้คู่ความเข้าใจ ยึดหลัก 

คุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินซีวิต
๒.๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน 

และเปีดโอกาสให้ภาคเอกขน ภาคประซาสังคม และภาคประขาซนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานโดยเป็ดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ

๒.๔. ประขาสัมพันธ์ให้ประขาขนแจ้งข้อมูลข่าวสามร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียน 
ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย

-๔-/ ๒.๕. กรณีพบการ...
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๒.๕. กรณีพบการทุจริต จะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่าง
จริงจัง

จึงประกาคให้ทราบโดยทั่วกัน
ส่ัง ณ วับท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

0^ — ^
(นายสุกิจ ตนโสณธนาศักด๋ิ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบํเตหน้าท่ี 

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว


