
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลภูเวียง 
เรื่อง   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 

 
 
                  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2565)  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  2559  และให้ความเห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐแปลงแนวทาง และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560 – 2565) สู่การปฏิบัติตามแผนงานบูรณาการและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ที่กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า  ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)  
โดยมีพันธกิจ คือ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล และพร้อมที่จะ
ได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงที่ได้แสดงไว้อย่างจริงใจ ทั้งจากเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
และจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 เป็นต้นไป 
 
 ในการนี้ข้าพเจ้า นายวันชนะ  ทวนวิเศษกุล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบล     
ภูเวียง  จึงขอประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มี
ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานของ
เทศบาลตำบลภูเวียง  ดังนั้นเพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน 
จึงขอให้คำมั่นที่จะนำพา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
เทศบาล ในสังกัดเทศบาลตำบลภูเวียงทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับรวมทั้งตอบสนอง และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  และพร้อมที่จะ
ได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามเจตจำนง ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และส าธารณชน
ภายนอกหน่วยงาน ดังนี้ 
 ข้อ 1 เจตจำนงในการบริหารงานและหน่วยงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน และสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน  เพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจ หรือคำมั่นที่จะนำหน่วยงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามเจตจำนงที่ได้แสดงไว้ 
 ข้อ 2 นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน  โดยกำหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาล
ตำบลภูเวียง เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลตำบลภูเวียง  ถือปฏิบัติและมุ่งม่ันพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ 
6 ด้าน ดังนี้ 



 
 2.1 ด้านความโปร่งใส เป็นการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ด้วยความ
สุจริต โปร่งใส และเท่ียงธรรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) มุ่งมั่นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต
ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อย่างเคร่งครัด 
  (2) ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสยึดหลักความสุจริต
เที่ยงธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
  (3) ให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
โดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 
  (4) มุ่งเน้นการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
เที่ยงธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ 
 
 2.2 ด้านความรับผิดชอบ คณะผู้บริหารและพนักงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมี
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) มุ่งเน้นในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โดย 
ยึดหลักสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม พร้อมรับผิดชอบ 
  (2) มุ่งม่ันในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความพร้อมที่
จะปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกำหนดไว้ในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อย่างเคร่งครัด 
 
 2.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้คณะผู้บริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 
  (2) ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ไม่ 
รับสินบน และการใช้ตำแหน่งหน้าที่ ในการเอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ 
 
 2.4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  (1) สร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงาน ไม่ทนต่อการทุจริตทั้งปวง  มีความ
ละอาย และเกรงกลัวต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตได้ตามหลักนิติธรรม  ยึดหลัก
ความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 
  (2) ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้
ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 
 2.5 ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ยึดหลักความ
ถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายนอกและ
ภายในหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้   
 

 



  (1) มุ่งเน้นปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ  มติ ด้วยความสุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม 
  (2) มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม 
  (3) มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ 
โปร่งใสตรวจสอบได้ คุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด 
  (4) ให้ความสำคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 
  (5) ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 
 
 2.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น ให้คณะ
ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลทราบ และถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
  (1) สื่อสารประชาสัมพันธ์ในการถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้คณะผู้บริหารและพนักงาน 
เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
เทศบาลตำบลภูเวียง  โดยวิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร เช่น หนังสือสั่งการ การปิดประกาศ การประชุมชี้แจง  
ประกาศทางเว็บไซต์ของเทศบาล  เป็นต้น 
  (2) ให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสมีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น เช่น หนังสือแสดงความคิดเห็น การแสดง
ความคิดเห็นในทีป่ระชุมผู้บริหาร/พนักงาน การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และบุคลากรในหน่วยงานเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้โดยเปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้อง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการ
ทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.phuwiangsub.go.th และศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลภูเวียง 
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
                 ประกาศ  ณ  วันที่  1   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2564 
 
 

 
(นายวันชนะ  ทวนวิเศษกุล) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง 
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