
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลยะรัง 
เรื่อง เจตจ านงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 

*********************************** 
  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต      
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น 
  เทศบาลต าบลยะรัง จึงได้ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือเป็นมาตรฐาน
แนวทางปฎิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฎิบัติควบคู่กับ กฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน ๆ โดยมุ่งมั่นท่ีจะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทาง
ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลยะรัง ถือปฎิบัติและด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑. บริหารงานและปฎิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยการบริหารที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 
  ๒. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม น าหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฎิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
  ๓. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกข้ันตอนและเปิด
โอกาสในภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฎิบัติงานโดย
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
  ๔. ประชาสัมพันธ์ในประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่าน
ศูนย์ด ารงธรรม เทศบาลต าบลยะรัง 
  ๕. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 
   ประกาศ ณ วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 
 

 
(นายอาแซ  วาแม) 

นายกเทศมนตรีต าบลยะรัง 
 



 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลยะรัง 
เรื่อง เจตจ านงตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลต าบลยะรัง 

*********************************** 
   
  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลยะรัง มี
เจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด โดยการให้บริการด้านความโปร่งใส เพ่ือความเป็น
ธรรมต่อประชาชนผู้รับริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพ้ืนที่ เทศบาลต าบลยะรัง 
 
  ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว เทศบาลต าบลยะรัง ด าเนินการดังนี้ 
 
  ๑.บริหารงานและปฎิบัติงาน ด้านหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม 
  ๒. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในองค์กร ได้มีความรู้ความสามารถ ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฎิบัติงานและการด ารงชีวิต 
  ๓. ส่งเสริมให้องค์กรเอกชนและภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม บทบาทการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารในการด าเนินกิจการทุกรูปแบบ 
  ๔. มุงต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอรับชั่นทุกรูปแบบ โดยการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและใช้
มาตรการการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอรับชั่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 
   ประกาศ ณ วันที่  9  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 
 
 

 
(นายอาแซ  วาแม) 

นายกเทศมนตรีต าบลยะรัง 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลยะรัง 
เรื่อง เจตจ านงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 

*********************************** 
  เทศบาลต าบลยะรัง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งส่งเสริมคุณภาพบุคลากร เทศบาลต าบลยะรัง ให้เคารพศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็น
มนุษย์ส่งเสริมคนดี มีจิตบริการ และด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงโดยมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพ้ืนฐานภายใต้
องค์กรธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบาย จึงขอประกาศเจตจ านงนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ดังนี้ 
  ๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามและใช้หลักธรรมในการด าเนินชีวิต 
  ๒. สร้างทัศนคติที่ดีงามในการสืบทอดวัฒนาธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของ
องค์กร 
  ๓. ส่งเสริมการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาน าทางชีวิตมีความขยันประหยัดและ
ซื่อสัตย์ 
  ๔. การบริหารองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลากรได้รับความเป็นธรรมและเสมอภาค 
  ๕. บุคลากรขององค์กรปฎิบัติหน้าที่และด าเนินชีวิตโดยยึดถือหลักความสุจริต และต่อต้าน
การกระท าที่เป็นพฤติกรรมการทุจริต 
  ๖. สร้างความสามัคคี พัฒนาและปฎิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเครือข่ายทุกภาคส่วน 
    เพ่ือให้เป็นองค์กรที่บุคลากรมีจิตส านึกโดยยึดถือคุณธรรม และมีการปฎิบัติที่ยึดถือจริยธรรม
ในการปฎิบัติตามอ านาจหน้าที่ 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

 
   ประกาศ ณ วันที่  9  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 
 
 

 
 

(นายอาแซ  วาแม) 
นายกเทศมนตรีต าบลยะรัง 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลยะรัง 
เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลต าบลยะรัง 

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

  ผู้บริหาร เทศบาลต าบลยะรัง ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานและก ากับดูแลให้
บุคลากรในองค์กรในองค์กรปฎิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผดพลาดเพ่ือ
สร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า การขับเคลื่อน เทศบาลต าบลยะรัง จะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
โดยจะ  
  ๑. ปฎิบัติงานทุกขั้นตอนมีความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่าง
ครบถ้วนและเคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในการปฎิบัติงานทุกขั้นตอนตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
  ๒. ปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ ซึ่งถือเป็นการป้องกันการทุจริตตั้งแต่รากฐานของพฤติกรรมการทุจริต และ
กระบวนการของหน่วยงานที่มีการก าหนดแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน รวมไปถึง
การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็น
ความส าคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการ
ทุจริตได ้
  ๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตต่าง ๆ ให้หน่วยงานไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการ
ลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันที่ส่งผลท าให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกิดความอายหรือความกลัวที่
กระท าการทุจริต 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

 
   ประกาศ ณ วันที่  9  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 
 

 
 

(นายอาแซ  วาแม) 
นายกเทศมนตรีต าบลยะรัง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลยะรัง 
เรื่อง การแสดงเจตจ านงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 

ของเทศบาลต าบลยะรัง 
*********************************** 

  เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ เรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐและยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วย
การปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การประเมินประเด็น
คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของภาครัฐ 
 

  เทศบาลต าบลยะรัง จึงได้ประกาศการแสดงเจตจ านงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การบริหารงานของเทศบาลต าบลยะรัง เพื่อเป็นแนวทางปฎิบัติของบุคลากรและส่วนราชการในสังกัดเทศบาล
ต าบลยะรัง พึงยึดถือเป็นแนวทางปฎิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนอย่างทั่วถึงเพ่ือให้บรรลุเจตจ านงดังกล่าว 
เทศบาลต าบลยะรัง มีนโยบายดังนี้ 
  1. ด้านความโปร่งใส พัฒนาและส่งเสริมการปฎิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
  2. ความพร้อมรับผิด พัฒนาและส่งเสริมการปฎิบัติราชการด้วยความรับผิดชอบ ตาม
บทบาทหน้าที่ตนค านึงถึงความส าเร็จของงาน 
  ๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฎิบัติงาน พัฒนาและส่งเสริมการปฎิบัติราชการ
ตามกระบวนการมาตรฐานไม่เลือกปฎิบัติ 
  ๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร พัฒนาและส่งเสริมทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาล
ต าบลยะรัง ให้ปฎิบัติราชการโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มีระบบต่อต้านการทุจริต และปลุกฝังพฤติกรรม
สุจริตจนกลายเป็นแนวทางปฎิบัติประจ าปรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
  ๕. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน พัฒนาและส่งเสริมทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาล
ต าบลยะรัง ให้ปฎิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลคุณธรรมความโปร่งใสในการบริหารงานบริหารบุคคล
และบริหารงบประมาณ มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน พัฒนาและส่งเสริมทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาล
ต าบลยะรัง มีการสื่อสารถ่ายทอดนโยบายทั้ง ๕ ด้านให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและถือปฎิบัติโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ  
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

   ประกาศ ณ วันที่  9  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 
 

 
(นายอาแซ  วาแม) 

นายกเทศมนตรีต าบลยะรัง 
 



แนวทางปฎิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการแสดงเจตจ านงสุจริต 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลต าบลยะรัง 

********************* 
 
 ๑. นโยบายด้านความโปร่งใส พัฒนาและส่งเสริมการปฎิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 
แนวทางปฎิบัติ 

- หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 

- การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานต้องโปร่งใสทุกขั้นตอนตามกฎหมายก าหนด 
- หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน จัดท า

แผนงานร่วมด าเนินงาน และร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน 
- หน่วยงานมีกระบวนการการจัดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่โปร่งใสในการปฎิบัติหน้าที่ 
- หน่วยงานมีขั้นตน/แนวทางการปฎิบัติงาน/ระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 2. นโยบายด้านความพร้อมรับผิด พัฒนาและส่งเสริมการปฎิบัติราชการด้วยความรับผิดชอบ ตาม
บทบาทหน้าที่ตนค านึงถึงความส าเร็จของงาน 
 
แนวทางปฎิบัติ 

- ผู้บริหารทุกระดับและเจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ 
- เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานทุกขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ รับผิดชอบผลการ

ปฎิบัติงานของตนเอง 
- ผู้บริหารแสดงเจตจ านงในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและพร้อมรับผิดเมื่ อเกิดความ

ผิดพลาด 
 

 3. นโยบายด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน พัฒนาและส่งเสริมการปฎิบัติราชการ
ตามกระบวนการมาตรฐานไม่เลือกปฎิบัติ 
 
แนวทางปฎิบัติ 

- เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานเป็นธรรมและโปร่งใสตามมาตรฐานการปฎิบัติราชการ ไม่เลือกปฎิบัติ ไม่
เรียกรับผลประโยชน์ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 

- ผู้บริหารทุกระดับไม่มีการประพฤติตนเข้าข่ายทุจริตเชิงนโยบาย 
 

 4. นโยบายด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร พัฒนาและส่งเสริมทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาล
ต าบลยะรัง ให้ปฎิบัติราชการโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มีระบบต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังพฤติกรรม
สุจริตจนกลายเป็นแนวทางปฎิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
 
 

.../แนวทางปฎิบัติ 



-2- 
 
แนวทางปฎิบัติ 

- หน่วยงานมีกระบวนการปลูกฝัง สั่งสอนปรือถ่ายทอดพฤติกรรมสุจริตแก่กันของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานกลายเป็นแนวทางปฎิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 

- หน่วยงานมีกระบวนการปลูกฝังความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
แก่เจ้าหน้าที ่

- หน่วยงานมีการก าหนดแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
- หน่วยงานมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพจนเป็นวัฒนธรรม

การร่วมต่อต้านการทุจริต 
 

 5. นโยบายด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน พัฒนาและส่งเสริมทุกส่วนราชการในสังกัด
เทศบาลต าบลยะรัง ให้ปฎิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลคุณธรรมความโปร่งใสในการบริหารงาน บริหาร
บุคคลและบริหารงานงบประมาร มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม 
 
แนวทางปฏิบัติ 

- หน่วยงานมีคู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานที่ชัดเจน 
- เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมการปฎิบัติงานตามคู่มืออย่างเคร่งครัด/เป็นธรรมและเท่าเทียม 
- หน่วยงานมีกระบวนการแสดงถึงความมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล เช่น ความดีความชอบ 

มีกระบวนการสร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้าในสายงานและสมรรถนะเจ้าหน้าที่ 
- หน่วยงานมีกระบวนการแสดงถึงความมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณอย่างโปร่งใน 

พิจารณาการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า 
- หัวหน้างานมีพฤติกรรมแสดงความมีคุณธรรมในการสั่งงาน/มอบหมายงานต้องค านึงถึงขอบเขต

อ านาจหน้าที่ตามกฏหมายของผู้รับมอบงาน 
- หน่วยงานมีกระบวนการที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและส่งเสริม

การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 

 6. นโยบายด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน พัฒนาและส่งเสริมทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาล
ต าบลยะรัง มีการสื่อสารถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้านให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและถือปฎิบัติ 
 
แนวทางปฎิบัติ 

- หน่วยงานมีกระบวนการ/รูปแบบ/วิธีการ/ ช่องทางการสื่อสาร ในการถ่ายทอดนโยบายทั้ง       
5 ด้าน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ เพ่ือให้เกิดตระหนักและให้ความส าคัญถึงการปฎิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมและความโปร่งใส เช่น หนังสือสั่งการ เวปไซต์ ไลน์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น 

 
 

        (ลงชื่อ) 
 
                (นายอาแซ  วาแม) 
                    นายกเทศมนตรีต าบลยะรัง 


