
 

 

 
ส่วนราชการ     เทศบาลต าบลโพธ์ิกระสังข์     โทร. ๐๔๕-๖๖๕๐๕๕  

ที ่ ศก ๗๒๑๐๑.5/                              วันที ่           7  มกราคม  2562  
เรื่อง  การแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการบริหารงาน  
 

เรียน ปลัดเทศบาล/ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเทศบาลทุกท่าน      
 

ด้วย นายกเทศมนตรีต าบลโพธ์ิกระสังข์ ได้ประกาศแสดงเจตเจตจ านงสุจริต เสริมสร้าง
คุณธรรม และความโปร่งใส่ในการบริหารงาน เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 เพ่ือยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานราชการ ซึ่งประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความโปร่งใส่ ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอด
จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน และด้านการ
สื่อสารภายในหน่วยงาน  

ดังนั้น จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์การประกาศเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความ
โปร่งใส่ในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีต าบลโพธ์ิกระสังข์ ดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด
เทศบาลต าบลโพธ์ิกระสังข์ทุกคนได้ รับทราบ และเมื่อได้ รับทราบแล้วให้ลงนามในหนังสือรับทราบ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการ 
 

 
 
      (นายสุบิน  งอนสวัน) 

          นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์กระสังข์ 
 
 

บันทึกข้อความ 



 

 

 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 
เรื่อง  การแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการบริหารงาน 

…………………….…………………..…………… 

 
  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาลข้อที่ ๑๐ การ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ
และความซื่อสัตย์ ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ สู่การปฏิบัติตามแผนงานบูรณาการและป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance 
& Clean Thailand)” 
 

   เทศบาลต าบลโพธ์ิกระสังข์ จึงขอประกาศเจตจ านงที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
เจตจ านงที่ได้แสดงไว้อย่างจริงใจ ทั้งจากเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ
สาธารณชนภายนอกหน่วยงาน ดังนี้ 

  ข้อ 1 เจตจ านงในการบริหารงานและด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน 
  เพ่ือเป็นการแสดงความตั้งใจหรือค ามั่นที่จะน าหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจ านงที่
แสดงไว้ 
  ข้อ 2 นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลต าบลโพธ์ิกระสังข์ มุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ๖ ด้าน  ดังนี้ 
  (1)  ด้านความโปร่งใส เป็นการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการด าเนินการตามภารกิจหน้าที่ด้วย
ความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม 
  (2)  ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหารและพนักงาน มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 
(3)  ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนตามแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

/ -ยึดมั่น... 
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   - ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 
   - ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ไม่
รับสินบนและการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ 
  (4)  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนตาม
แนวทางดังต่อไปนี้ 
   - สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานไม่ทนต่อการทุจริต ละอาย
และเกรงกลัวต่อการทุจริต ตามหลักนิติธรรม 
   - ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 
   - มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้
ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
  (5)  ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ยึดหลัก
ความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติ งานรวมถึงการบริหารงาน
ภายในหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  (6)  ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
   - ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารโดยน าเทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และบุคลากรในเทศบาลต าบลโพธ์ิกระสังข์ให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้
โดยเปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้อง 
   - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสทุจริต ร้องเรียน
ร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ และศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอบ่อพลอย 

  ข้อ 3  ยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการ  ของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้ 
   (1)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (2)  การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
   (3)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
   (4)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
   (5)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
   (6)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
   (7)  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
   (8)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร    

ข้อ 4 กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการการเมือง พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
ทุกคน  

  ข้อ 5 เพ่ือขับเคลื่อนเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้บรรลุตามนโยบาย 
มาตรการและแนวทางที่ก าหนด  เทศบาลต าบลโพธ์ิกระสังข์จะได้ด าเนินการ และขอก าหนดดังนี้ 

/(๑) น าประกาศ... 
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   (1) น าประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริตของเทศบาลต าบลโพธ์ิกระ
สังขแ์จ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบ 
   (2) ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต ของเทศบาล
ต าบลโพธ์ิกระสังข์เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเจตจ านงของหน่วยงาน ในช่องทางต่างๆ ได้แก่ ติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์หน้าส านักงาน, ลงเว็บไซต์ของเทศบาลฯ (http://phokrasang.go.th/public) 

ข้อ 6 การบังคับใช้ ให้ประกาศ “เจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต”  ฉบับนี้
มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  7  มกราคม  พ.ศ. 2562 
  
 

 
 
(นายสุบิน  งอนสวัน) 

   นายกเทศมนตรีต าบลโพธ์ิกระสังข์ 
 


