
 
 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
เรื่อง  การแสดงเจตจ านงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 

     
 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญและถือเป็นวาระส าคัญ
เร่งด่วนของประเทศ โดยก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) น ามาซึ่งการก าหนด
เป็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ประกอบยุทธศาสตร์ว่าด้ วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงขอประกาศเจตจ านงสุจริต
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทาง    
ปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงาน ให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอ่ืน ๆ โดยมุงมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยนโยบายและ
แนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรีถือปฏิบัติและด าเนินการ ดังนี้ 

1. นโยบาย 
    1.1 ด้านความโปร่งใส หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่มีความ

โปร่งใส การมีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ด้วยความเป็น
ธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

 1) การให้และการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง และ
ครบถ้วน รวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวก    
และรวดเร็ว 

 2) การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องด าเนินการและส่งเสริมให้เกิดความ
โปร่งใสในทุกข้ันตอนตามที่กฎหมายก าหนด 

 3) การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการ และร่วมติดตามตรวจสอบ
การด าเนินงานของหน่วยงาน 

 4) การด าเนินการ การจัดการกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
อันไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่ 

    1.2 ด้านความพร้อมรับผิด หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจ้าหน้าที่ มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยค านึงถึงความส าเร็จของงาน ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม โดยค านึงถึง
ความถูกต้องตามกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือจากผู้รับบริการ หรือ
ผู้มีส่วนได้เสียที่แสดงถึงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ดังนี้ 

 1) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ 
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 2) เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง 

 3) การก าหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารของหน่วยงานที่จะต้องมีเจตจ านง     
ในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า 
การขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและตามหลักธรรมาภิบาล 

    1.3 ความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน หมายถึง พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่มี
การด าเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการตามมาตรฐานในระหว่างการส่งมอบบริการ 
ขั้นตอนการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน 
กลุ่มหรือพวกพ้อง หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติการณ์เหล่านี้ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานตาม
กระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการด้วยความเป็นธรรมแล้ว ก็จะส่งผลให้หน่วยงานมีความปลอดภัย
จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1) สอดส่องและป้องกันไม่ให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีพฤติกรรมที่เข้า
ข่ายทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด จากผู้มีส่วนได้เสียแลกกับการปฏิบัติงานของ
ตนเอง หรือการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็นธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวก
พ้องของตนและ/หรือผู้อ่ืน 

 2) สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร โดยผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่    
ที่ไม่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดความสัมพันธ์เกื้อหนุนกัน
ระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพ่ือเอ้ือประโยชน์ในสัญญา โครงการ 
หรือสัมปทานของหน่วยงาน แลกเปลี่ยนกับการก าหนดนโยบายหรือการอนุมัติใด ๆ ของผู้บริหารหน่วยงาน 

    1.4 วัฒนธรรมในองค์กร หมายถึง หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติราชการตามภารกิจของ
หน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการต่อต้านการทุจริต
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 1) การปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมทางความคิดให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

 2) การปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรม 
ในการร่วมต่อต้านทุจริตได้ โดยการปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 

 3) การจัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน
หน่วยงานที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

    1.5 คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน หมายถึง ระบบการบริหารงานของหน่วยงานที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี ยึดระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นการวัด
ระบบการบริหารงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องของการบริหารงานบุคคล ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
ได้แก่ การสรรหาการพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงบประมาณ ยึดหลักความคุ้มค่า หมายถึง 
หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน ยึดหลักการค านึงถึงความรู้ 
ความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1) การก าหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานภารกิจหลักที่ชัดเจนและเป็นไปตาม
ระเบียบ ขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบ เพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยก าหนดให้มีคู่มือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
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 2) การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลในหน่วยงาน ตั้งแต่การบริหารทรัพยากร
บุคคล ตั้งแต่การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม มีคุณธรรม     
ในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน 

 3) การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ โดยการบริหารงบประมาณการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และคุ้มค่ามากที่สุด 

 4) การมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ โดยพฤติกรรม
ของหัวหน้างานต้องแสดงถึงการมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และต้อง
ค านึงถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน 

 5) การให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน      
โดยผู้บริหารหน่วยงานต้องให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในองค์กร 

    1.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานต้องมีรูปแบบ วิธีการ การสื่อสาร
เพ่ือถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบ เพ่ือให้เกิดความตระหนักและ        
เห็นความส าคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส 

2. แนวทาง 
      2.1 บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 
      2.2 ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
      2.3 ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และ
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
      2.4 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์  
ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th และทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3721 1028 
หรือโทรสาร 0 3721 2163 
      2.5 กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษทางวินัยกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  1  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 
 
           (นายบุญเกื้อ  พากเพียรศิลป์) 
 นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
 
 
 
 
 
 
 


