
บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ  งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก      
ท่ี กส ๖๒๓๐๑.๑/67             วันท่ี  21  มีนาคม  ๒๕๖๕              
เร่ือง รายงานผลการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕          
              
เรียน    นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก 

  เร่ืองเดิม 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้
ด าเนินการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ัว
ประเทศเพื่อให้หน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมินฯได้รับทราบคุณลักษณะและสถานการณ์ด าเนินงานในด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งให้มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศและเพื่อขับเคล่ือนให้หน่วยงานภาครัฐมีผล
ด าเนินงานบรรลุซึ่งเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
  ข้อเท็จจริง 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินงาน ท่ี
เช่ือมโยงและต่อเนื่องจากการประเมินในปีท่ีผ่านมา อีกท้ังยังค านึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและ หลากหลาย
มิติ การก าหนดระเบียบวิธีการประเมินผลท่ีเป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพื่อให้  ผลการประเมิน
สามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการ  เก็บข้อมูลจาก 3 
ส่วน ดังนี้  
  ส่ วน ท่ี  1 ก าร เก็ บ ข้ อ มู ลจาก บุ คล ากร ใน ห น่ วย งาน ภ าค รั ฐ  ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับท่ีปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปีได้มี
โอกาส สะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และ 
ความคิดเห็นใน 5 ตัวชีว้ัด ได้แก่  
   ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี  
   ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ  
   ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ  
   ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
   ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
  ส่วนท่ี 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วง ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสอบถามการรับรู้
และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่  
   ตัวชี้วัดท่ี ๖ คุณภาพการด าเนินงาน  
   ตัวชี้วัดท่ี ๗ ประสิทธิภาพการส่ือสาร  
   ตัวชี้วัดท่ี ๘ การปรับปรุงระบบการท างาน  



  ส่ วน ท่ี  3 การ เปิ ด เผยข้ อ มู ลท าง เว็ บ ไซ ต์ ขอ งห น่ วย งาน  (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐท่ีเผยแพร่ไว้
ทางหน้าเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะท่ีปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เช่ียวชาญและคนกลาง (third 
party) เป็น ผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนด แบ่งออกเป็น 
2 ตัวชี้วัด ได้แก่  

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  

ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  

  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้แจ้งแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: 
ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ข้อ O๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริตมีจิตส านึกท่ีดีรับผิดชอบต่อหน้าท่ีตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นการด าเนินการท่ี
หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการเอง และเป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   

ข้อกฎหมาย 
  มติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ  
หน่วยงานภาครัฐ  
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้
ด าเนินการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ัว
ประเทศเพื่อให้หน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมินฯได้รับทราบคุณลักษณะและสถานการณ์ด าเนินงานในด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งให้มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศและเพื่อขับเคล่ือนให้หน่วยงานภาครัฐมีผล
ด าเนินงานบรรลุซึ่งเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) และ 
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้มีมติในการประชุมครั้งท่ี ๑๖๒/
๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบกรอบแนวทางและรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้าร่วม
การประเมินฯใช้ประกอบการวางแผนและด าเนินการการประเมินตามขั้นตอนของช่วงเวลาท่ี  ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก าหนด  
 
 



  ข้อพิจารณา 
  ๑.เห็นควรพิจารณาให้มีการประชุมพนักงานเทศบาล ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 
  ๒.เห็นควรเผยแพร่ผลการด าเนินงาน ผ่านทางเว็บไซต์หลักของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบและแจ้งผู้อ านวยการทุกกองได้ทราบและโปรดแจ้งพนักงานทุกคนได้ทราบ
ต่อไป 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

(นายสมชาย โคตรพัฒน์) 
นิติกรช านาญการ 

ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
             
              
     
 

(นายรุ่งโรจน์ เครือสุวรรณ์) 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ รักษาราชการแทน 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

ความเห็นของปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
             
              
     

ว่าท่ีร้อยตรี 
(นที มูลสมบัติ) 

ปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
ความเห็น/ค าส่ัง ของนายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก 
             
              
 
 

 (นายฤทธิรงค์ เสนฤทธิ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
รายงานผลการเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

 

 
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การด าเนินการเพือ่ปอ้งกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ข้อ O๓๘  

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบติังานอย่าง

ซ่ือสัตย์สุจริตมีจิตส านึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าทีต่ามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 



เทศบาลต าบลห้วยเม็ก อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ ์
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

เรื่อง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 
.................................... 

 

  คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลต าบลห้วยเม็กมีเจตนารมณ์ร่วมกันท่ีจะป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ โดยมีอุดมการณ์ในการมุ่งเสริมสร้างคุณภาพในการ
บริการประชาชนอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความ
เป็นมนุษย์ ส่งเสริมคนดี มีจิตบริการ และด าเนินชีวิตพอเพียง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

ดังนั้น เทศบาลต าบลห้วยเม็กจึงขอประกาศเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ ดังต่อไปนี้  

1. ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทุกคนมุ่งเน้น การสร้างธรร
มาภิบาลในการบริหารงานหรือปฏิบัติงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อ
สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

2. ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักง าน
เทศบาลและพนักงานจ้างกระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ท้ังในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือ
ผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.
2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย 
มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 

3. ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 

4. กรณีท่ีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการตาม ข้อ 2 และข้อ 
3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 

5. ให้เทศบาลต าบลห้วยเม็กด าเนินการแสวงหา รวบรวม และด าเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการท่ีจะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในองค์กร รวมท้ังติดตาม 
เร่งรัดผลการด าเนินงานตาม ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 และรายงานผลการปฏิบัติงานให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
รับทราบ 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔ มกราคม  256๕ 
      
 

 (นายฤทธิรงค์ เสนฤทธิ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก 



 
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 

เทศบาลต าบลห้วยเม็ก อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปช่ันสากล วันท่ี 9 ธันวาคม 256๔ 

(International Anti-Corruption Day) 
 

  ข้าพเจ้า ว่าท่ีร้อยตรีนที มูลสมบัติ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก พร้อม
ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง สังกัด เทศบาลต าบลห้วยเม็ก ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์
ว่า จะยึดมั่นในสถาบันหลักอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนใน
สัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักส าคัญมั่นคง ด ารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ 
กล้ายืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระท าการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ และไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีหาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชนและปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่ง
ในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทาในส่ิงท่ีถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ และของจรรยาบรรณเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  
  ข้าพเจ้าขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน 
รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาผู้ทรงธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ 
ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป  

 
 
 
 

 (นายฤทธิรงค์ เสนฤทธิ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  

ระหว่าง ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง กับ เทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
----------------------------------------------------------------------------------- 

  บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ท าขึ้นระหว่าง ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ซึ่ง
เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” กับเทศบาลต าบลห้วยเม็ก โดย ว่าท่ีร้อยตรีนที มูลสมบัติ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี
นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก ซึ่งเรียกว่า “ผู้รับสัญญา” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นโยบายของรัฐบาลและ
แนวทางการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล ป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ อันจะส่งผลต่อการลดปัญหาการทุจริตให้น้อยลงและเกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติและประชาชน จึงได้จัดท าบันทึกข้อตกลงไว้ ซึ่งผู้ให้สัญญาตกลงให้ค ามั่นสัญญาว่าจะด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

  1. จะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ค านึงถึงประโยชน์สุขของ
ประชาชน ยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้องดีงาม ตามหลักวิชาและจรรยาข้าราชการ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีหาผลประโยชน์ 
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

  2. จะส่งเสริม สนับสนุนการปลูกจิตส านึกของบุคลากร โดยการมอบนโยบาย ก าหนดแผนงาน/
โครงการท่ีก่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีสะท้อนถึงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และผลักดันการด าเนินการเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความตระหนักถึงผลกระทบ  ท่ีเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงส่งเสริม
ให้เกิดวัฒนธรรม “เจ้าหน้าท่ีรัฐ ไม่โกง” ตลอดจนการด ารงชีวิตและการท างานบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  3. จะปรับปรุงกลไกการท างานภายในองค์กรให้มีขั้นตอนการท างานท่ีโปร่งใสยึดหลักธรรมาภิบาล
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ตลอดจนมีมาตรฐานขั้นตอน/กระบวนงาน
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก  ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  

  4. จะประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีวินัย ด ารงตน
อยู่ด้วยความมีเกียรติ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม รวมทั้งป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย 

 5. จะให้ความร่วมมือในการขับเคล่ือนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

6. จะด าเนินการป้องกันการทุจริตเกี ่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ  โดยควบคุม 
ก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

7. ในกรณีท่ีตรวจสอบพบว่ามีการกระท าการหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ากระท าการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ พร้อมท่ีจะให้ด าเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

  บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดท าขึ้นเป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ท้ังสองฝ่าย  ได้ท าความเข้าใจ
ตามข้อตกลงโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน และมอบให้แต่ละฝ่ายถือไว้คนละฉบับ  

   ลงนามร่วมกัน ณ วันท่ี  9  เดือนธันวาคม  พุทธศักราช 256๔ 



 
 

 

 
ประกาศเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

เรื่อง  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 
........................... 

  ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีเจตจ านงท่ีจะสนับสนุนวาระแห่งชาติ “ประเทศไทยใสสะอาด” (Clean 
Thailand) โดยแปลงแนวคิดดังกล่าวเป็น “มหาดไทย ใสสะอาด” (Clean  Mahadthai) ได้รณรงค์และส่ังการให้
ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์และปฏิบัติ   โดยมิชอบตลอดถึง
ป้องกันไม่ให้งบประมาณแผ่นดินรั่วไหลโดยไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ 
  เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการสร้างระบบ
ราชการท่ีใสสะอาด เทศบาลต าบลโป่งน้ าร้อนจึงขอประกาศตัวเป็นหน่วยงานใสสะอาด ตามเจตนารมณ์การป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  ดังนี้ 
  1. ไม่ท าพฤติกรรมใดท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องท่ี
ตนท าหน้าท่ีรับผิดชอบท้ังทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยมิชอบ โดยปฏิบัติดังนี้ 
  1.1  ไม่รับหรือให้ของขวัญ ของท่ีระลึก ท่ีเป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองค า อัญมณี 
อสังหาริมทรัพย์ หรือส่ิงของในท านองเดียวกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ท้ังหน่วยงาน
ราชการและหน่วยงานเอกชน 
  1.2  ไม่รับทรัพย์สิน ส่ิงของ ของขวัญ ของก านันใดๆ หรือประโยชน์อื่น อันเป็นการชักน าให้เกิด
การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีของตน ท้ังนี้ ก่อนการรับของท่ีระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมาย และข้อบังคับของเทศบาล โดยส่ิงของหรือของขวัญท่ีให้แก่กันในหน้าท่ีการงานควรมีราคาไม่มาก และ
เหมาะสมแต่ละโอกาส 
  1.3  ไม่เป็นตัวกลางรับหรือน าเสนอ เงิน ทรัพย์สิน ส่ิงของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานราชการหรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได้ หรือท าให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐละเว้นการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามท่ีก าหนดไว้ 
  2.  ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการ มีความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ 

 3.  พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าหรือพฤติกรรมท่ีเข้าข่ายการทุจริต
คอร์รัปช่ัน หรือส่อไปในแนวทางทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีมีผลเกี่ยวเนื่องกับองค์กร โดยท้ังทางตรงหรือทางอ้อมพนักงาน
ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ  ข้อเท็จจริงต่างๆ 

 4.  ผู้ท่ีกระท าทุจริตและคอร์รัปช่ัน จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบท่ีทาง
ราชการก าหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษทางกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย 

 5.  พนักงานเทศบาล ตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแผ่ ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษาและท าความ
เข้าใจกับบุคลากรในองค์กร และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน เพื่อให้บุคคลกรและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ันฉบับนี้  รวมถึงเป็นแบบอย่างท่ีดีในเรื่องการมีความ
ซื่อสัตย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ 



 6.  เทศบาลต าบลห้วยเม็ก มุ่งมั่นท่ีจะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรท่ียึดมั่นว่าการทุจริต 
คอร์รัปช่ัน และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระท าท่ียอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระท ากับบุคคลใดก็ตาม  หรือ
การท าธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 

 7.  นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ันฉบับนี้ใช้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ต้ังแต่          
สรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานและการ
เล่ือนขั้นเงินเดือน โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับส่ือสารและท าความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในหน้าท่ีท่ีอยู่
ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 8.  การรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปช่ันเทศบาลต าบลห้วยเม็กได้มอบหมายให้มีผู้
พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระท าท่ีมีข้อสงสัยว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปช่ันท่ีเกิดขึ้นกับ
เทศบาล ท้ังทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านช่องทางการรับเรื่องท่ีได้ก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้อง
ระบุรายละเอียดของเรื่องท่ีจะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน  พร้อมหลักฐานหรือข้อมูลท่ีเพียงพอต่อการตรวจสอบ
และแจ้งช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ท่ีสามารถติดต่อกันได้ ส่งมาทางช่องทางรับเรื่อง ดังนี้  แจ้งทางโทรศัพท์
หมายเลข 039-387038 หรือทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง  หรือยื่นส่งโดยตรงท่ี  นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก
ส านักงานเทศบาลต าบลห้วยเม็กเลขท่ี 2๓๙ หมู่ท่ี ๔ ต าบลห้วยเม็ก อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๗๐ 

 9.  มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล     
ท่ีกระท าเจตนาสุจริต เทศบาลต าบลห้วยเม็กจะปกปิดช่ือ ท่ีอยู่ หรือข้อมูลใดๆ ท่ีสามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้
ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจ ากัดเฉพาะผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบใน
การด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้  เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลท่ีให้ข้อมูลในการสืบสวนหรือหาข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนอันตรายใด
หรือความไม่ชอบธรรมอันใดอันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน   การเป็นพยานหรือให้ข้อมูล โดยขอให้ผู้
ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังนายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็กโดยตรง 
  ท้ังนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องการร้องเรียน มีหน้าท่ีเก็บรักษาข้อมูล 
ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นท่ีไม่มี
หน้าท่ีเกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 

 10.  การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปช่ัน เพื่อให้ทุกคนในเทศบาลต าบลห้วย
เม็ก และประชาชนได้รับทราบเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปช่ัน เทศบาลต าบลห้วยเม็ก ได้
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

10.1  ติดประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปช่ัน ให้ทุกคนในองค์การได้รับ
ทราบ 

10.2  เผยแพร่เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  ผ่านช่องทางการส่ือสารของ
เทศบาลต าบลห้วยเม็กบอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี      เดือน มกราคม  พ.ศ.256๕ 
 
 
 

(นายฤทธิรงค์ เสนฤทธิ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก 

 



 
 
 
 

 
ภาพประกอบการด าเนินการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 

บันทึกข้อตกลง ว่าด้วย ความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ระหว่างพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลห้วยเม็ก ลงวันที่ 14 ก.พ.6๕ 

 


