
 
ประกาศเทศบาลต าบลบ้านหมอ 

เรื่อง   การประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
.................................................. 

  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  ประกอบกับมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามท่ีส านักคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ นั้น 

  เทศบาลต าบลบ้านหมอ จึงขอประกาศแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลบ้านหมอ อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ข้อที่ 1 เจตจ านงในการบริหารงาน ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานและสาธารณชนภายนอก 
  เพ่ือเป็นการแสดงความตั้งใจหรือค ามั่นที่จะน าพาหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
เจตจ านงที่ได้แสดงไว้ 
  ข้อ 2 นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานใน
ฐานเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
  ก าหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานในฐานะ
เป็นหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  5 ด้าน ดังนี้ 
  2.1 ด้านความโปร่งใส เน้นการเปิดเผยข้อมูลรวมถึงการด าเนินการตามภารกิจหน้าที่ด้วย
ความสุจริต โปร่งใส และเท่ียงธรรม ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
   (1) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์
สุจริต ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 
   (2) ให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสโดยยึดหลัก
ความสุจริต เที่ยงธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

 

         (3)ให้ความส าคัญ... 
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   (3) ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต จริงใจ โปร่งใสและเที่ยงธรรม 

   (4) มุ่งเน้นการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
เที่ยงธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ 

  2.2 ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ
และมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีแนวปฏิบัติ 
ดังนี้ 

   (1) มุ่งเน้นการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมโดยยึด
หลักสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม และความพร้อมรับผิด 

   (2) มุ่งม่ันในการบริหารงาน โดยปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ มีความ
กระตือรือร้น และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้อง ตามกฎมาย 
ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 

  2.3 ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารปฏิบัติตนตามแนวทางและ
แบบอย่างแก่พนักงาน ดังนี้ 

   (1) ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย  

   (2) ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
ไม่รับสินบและการใช้ต าแหน่งหน้าที่ เพื่อเอ้ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ 

  2.4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติ 
ดังนี้ 

   (1) สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ผู้บริหารอายและเกรงกลัวต่อการทุจริต              
จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริต ยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 

   (2) ให้ความส าคัญการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร  

   (3) มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดย
ผู้บริหารยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

  2.5 ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ยึดหลักความ
ถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายใน
หน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

   (1) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน มีคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความ
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ด้วยความสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 

   (2) มุ่งเน้นการบริหารงานและทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม  
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   (3) มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณ ยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดกับงบประมาณท่ีใช้ไป  

   (4) ให้ความส าคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ ด้วย
ความรับผิดชอบและเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 

   (5) ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

 ประกาศ ณ วันที่   ๒๙   เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

(นายสุทธิชัย  วงษ์ไพร) 
      นายกเทศมนตรีต าบลบ้านหมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ค ากล่าวแสดงเจตจ านงของผู้บริหาร 

 
ข้าพเจ้า  นายสุทธิชัย วงษ์ไพร 

ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบ้านหมอ และคณะผู้บริหาร 
 ขอแสดงเจตจ านง ต่อสาธารณชนและพนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกคนว่า จะปฏิบัติหน้าท่ี และ
บริหารงานของหน่วยงาน ภายใต้อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้าน
หมอด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ด้วยความส านึกและตระหนัก และพร้อม
รับผิดชอบในการบริหารงาน โดยทุกขั้นตอนต้องมีความถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด จะต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ โดย
เต็มก าลังความสามารถ จะใช้อ านาจหน้าที่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
 

(นายสุทธิชัย  วงษ์ไพร) 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านหมอ 

ประกาศ ณ วันที่  29 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
บันทึกข้อตกลงร่วมมือในการแสดงเจตจ านงในการบริหารงานของ                    

นายกเทศมนตรีต าบลบ้านหมอ กับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า  
และพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านหมอ 

.................................................. 

  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้จัดท าขึ้นระหว่างนายกเทศมนตรีต าบลบ้านหมอ กับ
พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านหมอ 
โดยที่รัฐบาลภายใต้การน าของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความส าคัญและผลักดันให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 มีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงาน เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA)  ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต  ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร   

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก    ได้ก าหนดดัชนีชี้วัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานไว้ 5 ดัชนี ได้แก่ 
  1. ดัชนีความโปร่งใส ( Transparency Index) 
  2. ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index 
  3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index) 
  4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
  5. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 
และในดัชนีที่ 2 เรื่อง ความพร้อมรับผิด ได้ก าหนดตัวชี้วัดว่า 
  (1) ผู้บริหารของหน่วยงานต้องแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานหน่วยงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
  (2) ผู้บริหารของหน่วยงานต้องแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานหน่วยงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อสาธารณชน 
  (3) ผู้บริหารของหน่วยงานต้องก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลบ้านหมอเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
เป็นไปตามแนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ก าหนด จึงได้
ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือในการแสดงเจตจ านงในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีต าบลบ้านหมอ กับ
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านหมอว่าจะ
ด าเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต โดยมีเจตนารมณ์และรายละเอียด ดังนี้  
  ข้อ 1 วัตถุประสงค์ 
     1.1 เพ่ือปลูกจิตส านึก ค่านิยม รักความซื่อสัตย์ สุจริต แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน
เทศบาลต าบลบ้านหมอ 
     1.2 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านหมอ มีความรู้ความเข้าใจแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     1.3 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย โดยสร้างและขยายเครือข่าย
การพัฒนางานด้านธรรมาภิบาลและด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
     1.4 เพ่ือให้ผู้บริหารของหน่วยงาน มีจิตส านึกในการบริหารหน่วยงานอย่างมีคุณธรรมและ
ธรรมาภิบาล และมุ่งน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต ด้วยการ
แสดงเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์และให้ความส าคัญกับการบริหารงานอย่างมี
คุณธรรมและพร้อมที่จะรับผิดชอบ หากเกิดความไม่เป็นธรรมหรือการทุจริตขึ้นในหน่วยงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานและสาธารณชนเกิดความเชื่อม่ันในการด าเนินงานของหน่วยงานที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ข้อ 2 แนวทางการด าเนินการ 
    2.1 เทศบาลต าบลบ้านหมอ จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ ตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  5  ด้าน  ดังนี้ 
   1) ด้านความโปร่งใส เน้นการเปิดเผยข้อมูลรวมถึงการด าเนินการตามภารกิจหน้าที่
ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเท่ียงธรรม ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
      (1) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความ
ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด  
      (2) ให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสโดยยึด
หลักความสุจริต เที่ยงธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

      (3) ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต จริงใจ โปร่งใสและเที่ยงธรรม 

      (4) มุ่งเน้นการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส เที่ยงธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ 
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  2.2 ด้านความพร้อมรับผิด มีความมุ่งมั่นที่จะตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและมี
ประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีแนวปฏิบัติ ดังนี้  

   (1) มุ่งเน้นการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมโดยยึด
หลักสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม และความพร้อมรับผิด 

   (2) มุ่งม่ันในการบริหารงาน โดยปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ มีความ
กระตือรือร้น และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้อง ตามกฎมาย 
ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 

  2.3 ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารปฏิบัติตนตามแนวทางและ
แบบอย่างแก่พนักงาน ดังนี้ 

   (1) ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย  

   (2) ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
ไม่รับสินบและการใช้ต าแหน่งหน้าที่ เพื่อเอ้ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ 

  2.4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติ 
ดังนี้ 

   (1) สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ผู้บริหารอายและเกรงกลัวต่อการทุจริต              
จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริต ยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 

   (2) ให้ความส าคัญการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร  

   (3) มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดย
ผู้บริหารยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

  2.5 ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ยึดหลักความ
ถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายใน
หน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

   (1) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน มีคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความ
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ด้วยความสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 

   (2) มุ่งเน้นการบริหารงานและทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม  

   (3) มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณ ยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดกับงบประมาณท่ีใช้ไป  



   (4) ให้ความส าคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ ด้วย
ความรับผิดชอบและเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 

   (5) ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


