
 
 
 
 
 

 
นายวิบลูสขุ  ตณัจกัวรานนท ์ปลดัเทศบาลต าบลทา่เกษม ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกเทศมนตรี

ต าบลทา่เกษม พรอ้มพนกังานขา้ราชการ พนกังานเทศบาล ร่วมกิจกรรมแสดง

เจตจ านงสจุริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณร์่วมตา้นการ

ทจุริตคอรร์ปัชัน่ (Zero Tolerance)โดยพรอ้มเพรียงกนั  

ณ ส านกังานเทศบาลต าบลทา่เกษม 

 

 
 
 
 

ประกาศเจตนารมณก์ารปฏิบติัหนา้ท่ีของผ ูบ้รหิารเทศบาลต าบลท่าเกษม 



 

 
ประกาศเทศบาลต าบลท่าเกษม 

เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
................................................... 

    เทศบาลต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว ให้ความส าคัญกับการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกในการป้องกันและ
ต่อจ้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ สร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ    
  อาศัยความตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี .
ศ.2546 

เทศบาลต าบลท่าเกษม จึงประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
เพ่ือพึงยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้   

 ข้อ 1. เจตจ านงในการบริหารงานและน าหน่วยงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้าหน้าที่ ภายใน
หนว่ยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน เพ่ือเป็นการแสดงความตั้งใจหรือค ามั่น ที่จะน าหนว่ยงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามเจตจ านงที่ได้แสดงไว้ 

ข้อ 2. นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ หน่วยงาน
ภาครัฐ ก าหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ 
เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลต าบลท่าเกษม  มุง่มัน่พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังนี้  

2.1 ด้านความโปร่งใส เป็นการเปิดเผยขอ้มูล รวมถึงการด าเนินการตามภารกิจหน้าที่ดว้ยความ 
สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) มุง่เน้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต 
ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อย่างเคร่งครัด 

(2) ให้ความส าคัญในการเปิดเผยขอ้มูลของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสโดยยึดหลักความสุจริต 
เที่ยงธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ตอบบทบัญญัติของกฎหมาย  

(3) ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเสียเข้ามามีส่วนรว่มในการปฏิบัติงาน โดยยึด
หลัก ความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเท่ียงธรรม  

(4) มุง่เน้นการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเที่ยงธรรม 
รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ 

2.2 ด้านความพรอ้มรับผิด ผู้บริหารและพนักงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม 
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หนา้ที ่ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

 
 
 



 
 

(1) มุง่เน้นในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมโดยยึดหลัก
สุจริต โปร่งใสและเท่ียงธรรม และพร้อมรับผิด 

(2) มุง่มั่นในการบริหารงาน  ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือรน้ มีความพร้อมที่
จะปฏิบัติ หนา้ที่ตามที่ก าหนดไว้ในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ มติ อย่างเครง่ครัด 

2.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตน 
ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเก่ียวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย  
(2) ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ไมร่ับ

สินบนและ การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ  
2.4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ส่งเสริมใหผู้้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนตามแนวทาง 

ปฏิบัติ ดังนี้  
(1) สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานไม่ทนต่อการทุจริต อายและเกรงกลัว

ต่อการ ทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตได้ตามหลักนิติธรรม ภาระ
รับผิดชอบโดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเท่ียงธรรม 

(2) ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 
(3) มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้ผู้บริหาร

และ พนักงานถือปฏิบัติอย่างเครง่ครัด 
2.5 ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ยึดหลักความ 

ถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไมเ่ลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายใน
หนว่ยงาน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) มุง่เน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน คูม่ือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ มติ ด้วยความสุจริต โปร่งใสและเท่ียงธรรม  

(๒) มุง่เน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม  
(3) มุง่เน้นการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ คุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  
(4) ให้ความส าคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ และความ

รับผิดชอบ ด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ  
(5) ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

พนักงาน  
 2.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เพ่ือถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้านดังกลา่วขา้งต้น ให้ผู้บริหาร

และพนักงานทราบและถือปฏิบัติ  
ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

(1) สื่อสารประชาสัมพันธ์ในการถา่ยทอดนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้ผู้บริหารและพนักงานเกิด
ความ ตระหนักและให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในกาด าเนินงานของ
หนว่ยงานภาครัฐ โดยวิธีการ  ช่องทางการสื่อสาร เช่น หนังสือสั่งการ การปิดประกาศ ประกาศเว็บไซต์  
เป็นต้น 

 
 



 
 
 
(2) ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟังความคิดเห็น  

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 5 ด้านดังกล่าวขา้งต้น เช่น หนังสือแสดงความคิดเห็น การ
แสดงความ คิดเห็นในที่ประชุมผู้บริหาร/พนักงาน เป็นต้น 

 จึงประกาศเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่   5    เดือน กุมภาพันธ์     พ.ศ.2564 

        

 
 

(นายวิบลูสขุ   ตณัจกัรวรานนท์) 
ปลดัเทศบาล ปฏิบตัิหน้าที ่

นายกเทศมนตรีต าบลทา่เกษม 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลท่าเกษม  

เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
---------------------- 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2561 มาตรา 128 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย 
กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนด และตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลต าบลท่าเกษม  
  เพ่ือเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ทุกระดับของเทศบาลต าบลท่าเกษม ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามข้อกฎหมาย  
เทศบาลต าบลท่าเกษม จึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการับสินบน เพ่ือป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกระดับปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 

1. ไม่ถามถึงการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของก านัลหรือประโยชน์อื่นใด 
2. ไม่ให้หรือไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
3. ไม่ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของของขวัญหรือประโยชน์อื่น

ใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
4. กรณีจ าเป็นต้องให้หรือต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติ

ประเพณี 
นิยมหรือเพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ก่อนการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึกของ
ก านัลหรือประโยชน์อื่นใด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องแล้ว โดย
สิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีให้หรือรับแก่กันนั้น ต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาส 
ไม่เกิน 3,000 บาท หากเกิน 3,000 บาท ให้รายงานการรับของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ให้พึงระวังการตี
มูลค่าของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดต่ ากว่าความเป็นจริง    

 
จึงประกาศให้ทราบและถือปฏบิัตอิย่างเคร่งครัด 

 
ประกาศ ณ วันที่   5    เดือน กุมภาพันธ์     พ.ศ.2564 

        
 

 
(นายวิบูลสุข   ตณัจักรวรานนท์) 

ปลัดเทศบาล ปฏิบตัิหน้าที ่
นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม 

  
 



 

 
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

********************* 
 ด้วยเทศบาลต าบลท่าเกษม มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการด าเนินงานขององค์กรให้เป็นไปด้วย

ความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงใด ๆ ที่จะท าให้การพิจารณาใช้อ านาจขาดความเป็นกลาง 
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีมาตรการป้องกันการทุจริต มีการแสดงเจตน านงสุจริตของผู้บริหาร รวมถึง
มาตรการภายในต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริต สงวนรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวมและมีเหตุผลในการใช้
ดุลพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบได้ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ได้ก าหนดตัวชีวัดการป้องกันการทุจริต 
โดยให้หน่วยงานจัดให้มีมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหัวข้อ “มาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ” นั้น 

เพ่ือให้การใช้ดุลพินิจของผู้มีหน้าที่และอ านาจในการตัดสินใจ อนุญาต อนุมัติ หรือมีค าสั่งในเรื่องต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างรอบคอบมีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจอย่างเพียงพอ เทศบาลต าบลท่าเกษม จึง
ได้ก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุพินิจ ดังนี้ 

 1.มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลพินิจ  
1.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความ 

ซื่อสัตย์ สุจริต กากับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น คู่มือ 
การปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานความสุจริตธรรม รับผิดชอบ ถูกต้องชอบ 
ธรรม ยอมรับนับถือและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 1.2 ให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานหรือ 
หลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่แสดงถึงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
เพ่ือเป็นกรอบการปฏิบัติงานอันจะนามาสู่การลดการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 

 1.3 ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการด าเนินงานหรือปฏิบัติงานที่ไม่เป็นฯไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับกาปฏิบัติหรือไม่เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน หรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพ่ือให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการหา 
ข้อเท็จจริง วิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และป้องกันต่อผู้บังคับบัญชา 

1.4ให้ด าเนินการส ารวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบและจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมถึงการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลท่าเกษม ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการ



ปฏิบัติงาน รวมถึงการควบคุมข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 

2.มาตรการเสริมสร้างการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  
2.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องให้ความส าคัญกับการกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  
2.2 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องสื่อสารถึงความส าคัญและแนวทางในการด าเนินการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  

2.3 การน าเทคโนโล,ยีดิจิทัล มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการสืบค้นเพ่ือใช้
ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน 

2.4 มีแนวทางการติดตาม ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพ่ือน ามาปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้มีการพัฒนาระบบ
การตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานในองค์กรให้เป็นระบบและโปร่งใส  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่   5    เดือน กุมภาพันธ์     พ.ศ.2564 
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ปลัดเทศบาล ปฏิบตัิหน้าที ่

นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม 
 
 
 
 

  
 


