




การประชุมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย           
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันที่  24  มีนาคม  2565  เวลา 09.30 น. ณ.ห้องประชุมชั้น 2  เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย  โดย
นายประสิทธิ์   เคหะทอง นายกเทศมนตรีตำบลห้วยป่าหวาย เป็นประธานในการประชุมการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลและพนักงาน
ของเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เข้าร่วมประชุมดังกล่าว การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้พนักงานเทศบาลทุกคนมีทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต           มีจิตสำนึก
รับผิดชอบต่อหน้าที่     ตามประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง เสริมสร้างวัฒนธรรมตำบลห้วยป่าหวาย 
“สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลห้วยป่าหวายใสสะอาด” อีกทั้งยังมอบนโยบายให้นำเอาตัวชี้วัดในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นไป
อีกด้วย 

 

 



 

 



 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย 
เรื่อง  นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตําบลห้วยป่าหวาย 

----------------------------------------------- 
  เทศบาลตําบลห้วยป่าหวาย ในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐ ได้
ตระหนัก  และให้ความสําคัญยิ่งที่จะสนองเจตนารมณ์ด้าน จริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ  จึงขอประกาศว่า เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย จะมุ่งมั่นในอันที่จะปฏิบัติภารกิจหน้าที่ 
ส่งเสริมและพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความยุติธรรม เสียสละ 
และมีจิตมุ่งบริการด้วยศักดิ์ศรี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความอยู่ดีกินดี  และสร้างความไว้วางใจของประชาชน โดย
มีหลักการสําคัญที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลห้วยป่าหวายทุกคน จะต้องยึดถือเป็นหลักการ 
และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

๑. นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ และประพฤติ
ปฏิบัติ ตนเพ่ือเสริมสร้างความสําคัญในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและความรอบรู้ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วย
ความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ 

๒. ยึดมั่นในค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เพ่ือการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพ และรักษามาตรฐานแห่งความดีงาม 

๓. ยึดถือและมุ่งมั่นต่อการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย 
คือ “เราจะพัฒนาตําบลสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ รายได้ และคุณภาพชีวิตพ้ืนฐานของประชาชน ปฏิบัติงานโดย
ยึด หลักคุณธรรมจริยธรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์เรียนรู้ร่วมกัน เคารพและเชื่อมั่นกันและกันและกัน พร้อมเป็นหนึ่งเดียว” 

๔. ยึดมั่นคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่าง
โปร่งใส และจะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นต่อการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด 

๕. การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดําเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุก 
ขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนด 

6. เปิดโอกาสให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ของ
หน่วยงาน ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดทําแผนงาน ร่วมดําเนินการ และร่วมติดตาม 
ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงาน 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  21   มกราคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 

 
                          ( นายประสิทธิ์   เคหะทอง ) 

                         นายกเทศมนตรีตำบลห้วยป่าหวาย 
 

 

 



 

 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย 

เรื่อง  มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 
 

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (Integrity Transparency Assessment : ITA) กําหนดตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 
โดยให้ส่วนราชการมีมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต กําหนดมาตรการหรือ 
แนวปฏิบัติของหน่วยงานในการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และเพื่อเป็นการลดการใช้ ดุลยพินิจ มี
มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานให้บริการที่เป็นรูปธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการเพื่อให้ การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย  อําเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี เป็นไปด้วยความ
โปร่งใส  ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน จึงได้กําหนดแนวทาง
นโยบายมาตรการภายใน  เพื่อส่งเสริมหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต ตรวจสอบได้ 
ลดการใช้ดุลพินิจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การดําเนินงานมีมาตรฐานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ เพื่อกําหนด แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่อสาธารณะ ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงาน
ได้ตามหลักความโปร่งใส โดยกําหนดแนวทางดังนี้ 

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

๑. กําหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ กํากับดูแลแล ะ
ติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับ 
มาตรฐาน/คู่มือปฏิบัติงาน/ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  

๒. ให้ผู้บริหารหน่วยงานแสดงเจตจํานงหรือคํามั่นในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีการประกาศเจตจํานงเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ 

๓. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น กํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ 
ดุลยพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

๔. ให้มีการจัดทํามาตรฐานหรือคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของแต่ละภารกิจ เพ่ือลดการ
ใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 

๕. ให้มีการจัดทําระบบและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั้งตามภารกิจหลัก งานการ
ใช้จ่ายงบประมาณ งานจัดซื้อจัดจ้าง และงานบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ถูกต้อง โปร่งใส และเป็น ธรรม ตาม
ระเบียบกฎหมายกําหนด 
  6. ให้มีระบบตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในกิจกรรมหรือโครงการของหน่วยงาน 
ที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลดังกล่าว เพื่อให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจในการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่
หน่วยงาน  



๗. ให้มีคู่มือประชาชน ณ จุดบริการของที่ทําการหน่วยงา และเผยแพร่ในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 
เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบขั้นตอนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อันจะช่วยในการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นคู่มือดังกล่าวหรือไม่  

๘. เมื่อเจ้าหน้าที่คนใดพบเห็นการดําเนินงานที่ใช้ดุลยพินิจไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายให้
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  

๑. ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน ได้แก่ โครงสร้างหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร 
อํานาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

๒. ให้มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจําปีที่แสดง แผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรม 
งบประมาณ และระยะเวลาดําเนินการให้ประชาชนได้ทราบ  

๓. เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยยึดหลักความ
ถูกต้องครบถ้วน ทันสมัย ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้และสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

๔. กําหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการจัดทํา รวบรวมตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วน  

๕. ให้มีคู่มือประชาชน ณ จุดบริการของที่ทําการหน่วยงานและเผยแพร่เว็ปไซต์ของหน่วยงาน
เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สาธารณชนได้ทราบถึง
ขั้นตอนอย่างครบถ้วน  

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  

๑. จัดให้มีความหลากหลายในการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กับการดําเนินงานของเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย  และรายงานสรุปผลความคิดเห็นของแต่ละภารกิจเพื่อนําไป 
พัฒนารูปแบบการให้บริการที่ดียิ่งข้ึน  

๒. กําหนดแนวทางในการดําเนินงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจหรือยุทธศาสตร์ของ 
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย  

๓. ให้มีการจัดทํามาตรฐานหรือคู ่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ของแต่ละภารกิจที ่มี
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ  

๔. จัดให้มีระบบการตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในกิจกรรมหรือโครงการของ
หน่วยงานที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลดังกล่าว เพื่อให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดําเนินงาน ของเจ้าหน้าที่
หน่วยงาน 

๕. ให้มีคู่มือประชาชน ณ จุดบริการของที่ทําการหน่วยงาน และเผยแพร่ในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบขั้นตอนในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อันจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นไปตามคู่มือดังกล่าวหรือไม่ 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  

๑. ให้มีการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีและประกาศเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่ระเบียบกฎหมายกําหนด 



๒. ให้มีการดําเนินการประกาศและการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามท่ี 
ระเบียบกฎหมายกําหนด ได้แก่ ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแบบ 
สขร. และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้นๆ โดยมีการเผยแพร่ ข้อมูล
ตามช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน  

๓. ให้มีการจัดทําคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและประชุมชี้แจง 
สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง และให้ปฏิบัติตามแนวทางของคู ่มือ 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

๔. ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้  
(๑) ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความเกี่ยงข้องกับผู้เสนอ
ราคา/คู่สัญญา ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่และให้มีการแจ้งข้อมูลความเกี่ยวข้องระหว่าง
เจ้าหน้าที่กับผู้เสนอราคา/คู่สัญญา เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามแบบที่หน่วยงาน
กําหนด  

    (๒) ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ยอมให้ผู้อื่นอาศัยตําแหน่งหน้าที่ของตนหาประโยชน์จาก 
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
(๓) ให้หัวหน้าหน่วยงานทุกระดับชั ้นกํากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที ่ของ  
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่
กําหนด กรณีปล่อยปละละเลย ให้ถือเป็นความผิดทางวินัย  

๕. มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นประจําทุกปี 
 

   ประกาศ    ณ    วันที่   18    มกราคม   พ.ศ. ๒๕65 
  
             
 
 
 

               ( นายประสิทธิ์  เคหะทอง ) 
                     นายกเทศมนตรีตำบลห้วยป่าหวาย 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย 
เรื่อง  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 

----------------------------------------------- 
  ด้วยเทศบาลตําบลห้วยป่าหวาย ได้ประกาศคุณภาพจริยธรรมของพนักงานเทศบาล เพ่ือให้มีการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ด้วยความรอบคอบขยันหมั่นเพียร ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
(๒) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ ส่วนตน และ

ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอธยาศัยดี  และไม่เลือกปฏิบัติ  
(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้  
(8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  17   มกราคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

 
                          ( นายประสิทธิ์   เคหะทอง ) 

                         นายกเทศมนตรีตำบลห้วยป่าหวาย 
 

 
 



 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย 

เรื่อง  ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตําบลห้วยป่าหวาย 

----------------------------------------------- 
  เพื่อให้การดําเนินงานของเทศบาลตําบลห้วยป่าหวาย สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งได้กําหนด ขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติราชกา ร ตาม
หลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ดังนี้ 
  1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น  
๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์  
6) ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ  
๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบและวัดผล 
    การปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมตนเอง  
๘) ส่งเสริมค่านิยมในการประหยัด 
 

ดังนั้น จึงประกาศค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตําบลห้วยป่าหวายขึ้น เพื่อเป็นการ
กระตุ้นและสร้างกลไกให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เทศบาลตําบลห้วยป่าหวาย ตระหนักถึงหน้าที่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล โดยคํานึงถึง 
ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  

 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  17   มกราคม  พ.ศ. 2565 
 

 
 
 

 
                          ( นายประสิทธิ์   เคหะทอง ) 

                         นายกเทศมนตรีตำบลห้วยป่าหวาย 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

บันทึกข้อตกลงตามประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริต 

ระหว่าง 
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย  และ ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย 

 

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ทําขึ้นระหว่างเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย โดย นายประสิทธิ์   เคหะทอง 
ตําแหน่ง นายกเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย และ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย ทั้ง 6 ส่วน
ราชการ เพ่ือเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ และนโยบายของรัฐบาล
ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหาร ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐกําหนดให้ ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ
และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีปีระสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ และตอบสนองความต้องการพร้อมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
เพ่ือสร้างความ เชื่อมั่นในระบบราชการ 

 

เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย จึงจัดทําบันทึกข้อตกลงไว้เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศ เทศบาลตำบล
ห้วยป่าหวาย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส่ ฉบับลงวันที่ 11  มกราคม ๒๕6๕ ดังต่อไปนี้ 

 

๑. ด้านความโปร่งใส 
ทุกส่วนราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้โดยมีระบบ การ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Govenance) ด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรมใน การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑.๑ หัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ต้องปฏิบัติตามประกาศเจตจํานงใน การ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

๑.๒ ทุกส่วนราชการต้องเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานที่ได้รับการร้องขออย่างชัดเจน ถูกต้อง 
และครบถ้วน รวมถึงการให้บริการประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลต่างๆของหน่วยงานได้ อย่างรวดเร็ว 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

๑.๓ เปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานในขั ้นตอนต่างๆ และ การ
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องดําเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส ในทุกขั้นตอนตามที่ กฎหมาย
กําหนด 

๑.๔ เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่ จะต้อง
มีการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

 
 
 



 
 
๒. ด้านความพร้อมรับผิด 
๒.๑ ในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ต้องถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

หนังสือสั่งการต่างๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตน 
 

๓. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
๓.๑ ต้องไม่มีพฤติกรรมการที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือ 

ผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานของตนเอง 
๓.๒ ต้องไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็นธรรม เพ่ือ

ประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องหรือผู้อื่นผู้ใด 
 

๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
๔.๑ ทุกส่วนราชการต้องตระหนักและมีความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับการกระทําที ่เป็น 

ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๔.๒ มีการจัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือการตรวจสอบภายในของ หน่วยงาน 

เพ่ือให้ทุกส่วนราชการเห็นความสําคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต และก่อให้เกิดเป็น วัฒนธรรมใน
การร่วมต่อต้านการทุจริตได ้

 

๕. ด้านคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน 
๕.๑ ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าส่วนราชการพ่ึงมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล ทั้งในด้าน การ

บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการสร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้าในสายงาน และการพัฒนาสมรรถนะ 
บุคลากรในหน่วยงาน 

๕.๒ หัวหน้าส่วนราชการ ต้องมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ต้องประหยัด โปร่งใส และเกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด 

๕.๓ หัวหน้าส่วนราชการต้องมีคุณธรรมในการสั ่งการหรือมอบหมายหน้าที ่การงานให้แก่ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยคํานึงถึงขอบเขตอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย มีความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน มีการสื่อสาร 
และการเอาใจใส่ ติดตามการมอบหมายงาน ตลอดจนรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายแล้วด้วย 

๕.๔ หัวหน้าส่วนราชการควรให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมในที่ทํางาน การปรับปรุงหรือ 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์การทํางานให้เหมาะสม เอ้ืออํานวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

 

ผู้ทําข้อตกลงทุกฝ่ายได้ความเข้าใจข้อตกลงข้างต้นนี้ และเห็นพ้องในการปฏิบัติร่วมกันแล้ว จึงได้
ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 

 
 

(ลงชื่อ) ส.ท.             (ลงชื่อ)  
        ( มนัส     ศรแก้ว )          ( นายประสิทธิ์ เคหะทอง ) 

         ปลัดเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย    นายกเทศมนตรีตำบลห้วยป่าหวาย 
  วันที่  18  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565        วันที่  18  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565 

   
 



 
 

 
        

 
 
           ( นางขวัญเรือน  โพธิ์ทอง )     ( นายสุเชาว์  คงไทย ) 
               ผู้อำนวยการกองคลัง     หัวหน้าฝ่ายการโยธา รก. 
วันที่  18  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565                ผู้อำนวยการกองช่าง   
         วันที่  18  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565 
 
 
     
   

          ส.ท.   
       ( มนัส     ศรแก้ว )          ( นายพงศ์ภีระ   สุขแก้ว ) 

                  ปลัดเทศบาล รก.                   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รก. 
    ผู้อำนวยการกองการศึกษา         ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  วันที่  18  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565          วันที่  18  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565 
       
                    
    
 
 
 

             ( นางปฐมพร  อุดบัววงศ์ ) 
            นกัวชิาการตรวจสอบภายใน 
     วันที่  18  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565 

 
 

 

 

 

 


