
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

เรื่อง  การแสดงจํานงสุจริต เสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารงาน 
……………………………..……………………………….……… 

  ตามที่  คณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) เม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และใหความเห็นชอบใหหนวยงาน
ภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ.2560 – 2564) สูการปฏิบัติตามแผนงานบูรณาการและปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ    
มิชอบ ที่กําหนดไววา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติดานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand”) 
และพรอมที่จะไดรับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจํานงที่ไดแสดงไวอยางจริงใจ ทั้งจาก
เจาหนาที่ภายในหนวยงานและจากผูมีสวนไดสวนเสียหรือสาธารณชนภายนอกหนวยงาน โดยใหเริ่ม
ดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2560 เปนตนไป 

  ในการนี้  ขาพเจานายบันเทิง  ลองจันทร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่แทนนายกเทศมนตรี
ตําบลรูสะมิแล จึงขอประกาศเจตจํานงวา จะเปนแบบอยางที่ดีในการบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต      
มีคุณธรรม ความโปรงใส ปราศจากการทุจริต และเพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส       
ในการบริหารงานของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ดังนั้น เพ่ือใหบรรลุเจตนารมณ อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอประเทศชาติและประชาชน จึงขอใหคํามั่นที่จะนําพา คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจางเทศบาลในสังกัดเทศบาลตําบลรูสะมิแลทุกคน ใหปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต 
ยุติธรรม ควบคูกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และรวมมือกับทุกภาคสวนในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ทุกระดับรวมทั้งตอบสนอง และอํานวยความสะดวก
แกประชาชน และขอกําหนดแนวทางใหเทศบาลตําบลรูสะมิแลถือปฏิบัติและดําเนินการดังนี ้
  1. ดานความโปรงใส จะบริหารงานดวยความถูกตอง ยุติธรรม ตรวจสอบได ประชาชน
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารขององคกร พรอมเปดโอกาสใหผูมีสวนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหนวยงาน
สามารถเขาถึงขอมูลดวยวิธีตางๆ ไดหลากหลายชองทาง การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง สงเสริมการใหเกิด   
ความโปรงใสในทุกขั้นตอน และเปดโอกาสใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เขามามีสวนรวม    
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
  2. มีความพรอมรับผิด มีเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานและพรอมที่จะรับผิดในการทํางาน
และการบริหารงานเม่ือเกิดความผิดพลาด เพ่ือสรางความเชื่อมั่นแกสังคมวาการขับเคลื่อนหนวยงานจะเปน 
ไปอยางมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
  3. ดานความปลอดภัยจาการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีเจตจํานงสุจริตที่จะทําใหหนวยงาน
ปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตตอหนาที่ โดยไมใชตําแหนงหนาที่ในการเอื้อประโยชนหรือ
รับสินบน 
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  5. ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรมุงเนน
ผลประโยชนสวนรวม มีความรู ความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชในการบริหารงานและการดําเนินชีวิต มีความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการบริหารงานใน
เรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน 
  6. ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน สงเสริมและพัฒนาการสื่อสารโดยนําเทคโนโลยีทันสมัย
มาปรับใชในการประชาสัมพันธ รวดเร็ว ถูกตอง และประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร      
เบาะแสทุจริต รองเรียนรองทุกข ผานเว็บไซต และศูนยรับราวรองทุกขเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

          ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

 
 

 (นายบันเทิง  ลองจันทร) 
 ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล ปฏิบัติหนาที่ 
 นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการกําหนดนโยบาย มาตรการและแผนงาน  
เพื่อใหพนักงานเทศบาลและพนักงานจางเทศบาลสังกัดเทศบาลตําบลรูสะมิแลดําเนินการ 

ตามประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
เรื่อง  การแสดงจํานงสุจริต เสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารงาน 

ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2560 
----------------------------------------------------------------------- 

 1. ความโปรงใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหนวยงานที่มีความ
โปรงใส การมีระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หรือหลักธรรมภิบาล (Good Governance) ดวยความ
เปนธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ ดังนี ้
  1.1 การใหและการเปดเผยขอมูลตางๆของหนวยงานตองชัดเจน ถูกตองและครบถวน 
รวมถึงใหประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ของหนวยงานไดโดยสะดวกและรวดเร็ว 
  1.2 การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ตองงดําเนินการและสงเสริมใหเกิดความ
โปรงใสในทุกขั้นตอนตามทีก่ฎหมายกําหนด 
  1.3 การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานในขั้นตอนตางๆ
ของหนวยงาน ตั้งแตการแสดงความคิดเห็น รวมวางแผนและจัดทําแผนงาน รวมดําเนินการ และรวมติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน 
  1.4 การดําเนินการ การจัดการเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่อัน    
ไมโปรงใสหรือทุจริตตอหนาที่ 
 2. ความพรอมรับผิด (Accountability) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจาหนาท่ีมี
ความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตน โดยคํานึงถึงความสําเร็จของงาน ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม     
โดยคํานึงถึงความถูกตองตามกฎหมาย 
  2.1 ผูบริหารและจาหนาที่ ของหนวยงานตองมีพฤติกรรมและทัศนคติ ท่ีแสดงถึง           
การปฏิบัติงานตามหนาที่อยางเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ 
  2.2 เจาหนาที่ตองปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ
ตางๆ อยางครบถวนและเครงครัด กลาหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
  2.3 การกําหนดทิศทางและนโยบายของผูบริหารหนวยงานที่จะตองมีเจตจํานงในการ
บริหารงานอยางซื่อสัตยสุจริต และพรอมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสรางความเชื่อมั่นแกสังคมวา
การขับเคลื่อนหนวยงานจะเปนไปอยางมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
 3. ดัชนีความปลอดภัยจากากรทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) หมายถึง 
พฤติกรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่มีการดําเนินการโดยเปนธรรมและโปรงใส เปนไปตามกระบวนการมาตรฐาน
ในระหวางการสงมอบบริการหรือขั้นตอนการใหบริการ ไมเลือกปฏิบัติเมื่อไดรับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือ   
จูงใจ เพ่ือใหไดมาซึ่งผลประโยชนสวนตน กลุมหรือพวกพอง หากเจาหนาที่ของหนวยงานมีพฤติกรรมเหลานี้มาก 
และเจาหนาที่ของหนวยงานปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการใหบริการดวยความเปน
ธรรมแลว ก็จะสงผลใหหนวยงานมีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี ้
  3.1 สอดสองและปองกันการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในหนวยงาน มิใหมีพฤติกรรมที่เขา
ขายการทุจริตตอหนาที่ เชน การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชนใดๆ จากผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือแลกกับ
การปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ ละเวนการปฏิบัติหนาที่ การใชตําแหนงหนาที่ของตนเองอยางไม
เปนธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเอง พวกพองของตน หรือผูอืน่ผูใด 
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  3.2 สอดสองและปองกันการปฏิบัติหนาที่ของผูริหาร มิใหมีพฤติกรรมที่เขาขายการทุจริต  
ในเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเปนการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธเก้ือหนุนกันระหวางผูบริหารของหนวยงาน
กับผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเปนหนวยธุรกิจเอกชน เพื่อเอ้ือผลประโยชนในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของ
หนวยงานแลกเปลี่ยนการกําหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆของผูบริหารของหนวยงาน 
 4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Intergrity Culture Index) หมายถึง หนวยงานของภาครัฐม ี    
การปฏิบัติราชการามภารกิจของหนวยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ
และมีระบบการตอตานการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี ้
  4.1 การปลูกฝง สั่งสอน หรือถายทอดแนวทางซึ่งกันและกันของเจาหนาที่ในหนวยงาน 
เพ่ือใหมีพฤติกรรมและทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน จนกลายเปนแนวทางปฏิบัติประจําหรือวัฒนธรรมที่ดีของ
หนวยงาน เปนการกลอมเกลาทางสังคม (Socialization) อันจะทําใหเกิดความละอายหรือความกลัวที่จะ
กระทําการทุจริต และกอใหเกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะทําใหเกิดความละอายหรือ
ความกลัวท่ีจะกระทําการทุจริต 
  4.2 การปลูกฝงและสรางใหเกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวมใหได ซึ่งถือเปนการปองกันการทุจริตตั้งแตรากฐานของพฤติกรรมการทุจริต 
  4.3 กําหนดและจัดทําแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน 
  4.4 การมีกระบวนการตรวจสอบถวงดุลภายในที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให
เจาหนาที่ในหนวยงานเห็นความสําคัญ และเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนกอใหเกิดเปนวัฒนธรรม
ในการรวมตอตานการทุจริตได 
 5. คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity Index) หมายถึง ระบบการบริหารงานของ
หนวยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปรงใสในการปฏิบัติงาน มุงเนนผลประโยชนสวน
รวม ดัชนีนี้เปนการวัดระบบการบริหารงานภายในหนวยงาน ในเรื่องของการบริหารงานบุคคล (Personnel 
Management) ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดแก การสรรหา การพัฒนาและการรักษาทรัพยากร
มนุษย การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) ยึดหลักความคุมคา หมายถึง หนวยงานมีการใชจาย
งบประมาณเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการและตรงตามวัตถุประสงคการใชจายงบประมาณ และความ
เปนธรรมในการมอบหมายงาน (Falrness in Work Assignment) ยึดหลักการคํานึงถึงความรูความสามารถ 
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี ้
  5.1 การใหความสําคัญกับการปฏิบัติงาน โดยใหมีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
  5.2 การปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอยางเครงครัดอยูเสมอ และจะตอง
เปนการปฏิบัติงานอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน 
  5.3 การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหนวย ตั้งแตการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ไดแก การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย พิจารณาความดีความเห็นชอบ เปนตน กระบวนการสรางจูงใจความกาวหนา
ในสายงาน และการพัฒนาสมรรถนะเจาหนาที่ 
  5.4 การมีคุณธรรมในบริหารงบประมาณ การใชจายเงินงบประมาณจะตองเปนไปยาง
โปรงใส และจะตองพิจารณาใชจายในสิ่งที่จําเปนตอการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานอยางคุมคามาก
ที่สุด 
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  5.5 การมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชา ที่จะตองคํานึงถึง
ขอบเขตอํานาจหนาที่ตามกฎหมายของผูมอบหมายงาน มีความเปนธรรมแกผูรับมอบหมายทุกคนอยางเทา
เทียมกัน มีการสื่อสารและเอาใสใจ ติดตามในการมอบหมายที่ไดรับมอบหมายไป ตลอดรับผิดชอบผลของงาน
ที่ไดรับมอบหมายไปดวย 
  5.6 การใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยและสงเสริมการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ในหนวยงาน 
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