ประกาศเทศบาลตาบลกุดประทาย
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
...............................................
ต า ม เ จ ต น า ร ม ณ์ ข อ ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย พ .ศ . 2 5 ๖ ๐
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3
(พ.ศ.2560-2564) และนโยบายของรั ฐ บาล ข้ อ ที่ 10 การส่ ง เสริ ม การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการ
บริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติไม่ชอบของเจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใน
ระบบราชการ นั้น
เทศบาลตาบลกุดประทาย จึงได้กาหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐาน
แนวทางปฏิบั ติ และค่านิ ย มส าหรั บ ข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ ยึดถือ และปฏิบัติ ควบคู่กับกฎ
ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนาหน่วยงานให้ดาเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว จึงกาหนดแนวทาง
ให้ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตาบลกุดประทายถือปฏิบัติและดาเนินการ ดังนี้
1. บริ ห ารงานและปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยมุ่ ง ตอบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
2. ปลู ก ฝั งค่ านิ ย มและทัศ นคติ ให้ บุค ลากรในสั ง กัด มี ค วามรู้ ความเข้า ใจ ยึด หลั ก คุณ ธรรม
จริยธรรม นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
3. ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดาเนินการให้เกิดความโปร่งใสใสทุก ขั้นตอน และเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดาเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์
ดารงธรรมและศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตาบลกุดประทาย
5. กรณีพบการทุจริตจะดาเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.25๖๑

(นายวิทยา สาเภา)
นายกเทศมนตรีตาบลกุดประทาย

ประกาศเทศบาลตาบลกุดประทาย
เรื่อง กาหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตาบลกุดประทาย
..............................................................
เทศบาลตาบลกุดประทายเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มี
หน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาบุคลากรของบเทศบาลตาบลกุดประทาย ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพใน
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลกุด
ประทายมีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 25๖๐ พระราชบั ญญัติข้อมูล ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ย
หลั กเกณฑ์ และวิ ธีการบริ ห ารกิ จ การบ้ านที่เมื องที่ ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ช าติว่า ด้ว ยการป้ องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรี ความเป็นข้าราชการและความ
ซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิช อบของเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอานวยความสะดวกแก่
ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ
เทศบาลตาบลกุดประทาย จึงได้กาหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขึ้นเพื่อเป็น
มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
อื่นๆ ดังนี้
1. ด้านความโปร่งใส
1.1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ของ
หน่วยงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
1.2 ในการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องดาเนินการและส่งเสริมให้เกิดความ
โปร่งใส ในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกาหนด
1.3 ให้เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานอย่างชัดเจนถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงการให้
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกรวดเร็ว
1.4 เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่
จะต้องมีการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมแจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ
2. ด้านความพร้อมรับผิด
2.1 ในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลงานการ
ปฏิบัติงานของตน
2.2 ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม
ว่าจะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
/3. ด้านความปลอด…………..

-23. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
3.1 ไม่มีการเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้เสีย หากมีการร้องเรียนหรือชี้
มูลว่ากระทาความผิดจะต้องย้ายออกจากพื้นที่ก่อน
3.2 ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องของตนหรือผู้อื่น
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
4.1 ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจกับการกระทาที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือสามารถ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมได้
4.2 สร้างวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จนก่อเกิดวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้าน
การทุจริตได้ ให้รางวัลกับผู้ตรวจสอบพบหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต
4.3 จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน
4.4 มีระบบติดตาม ตรวจสอบ และลงโทษผู้กระทาการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
5.1 ให้จัดทาคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน
และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
๕.2 ในการบริหารงานบุคคล จะต้องมีการสอนงานแลกเปลี่ยนความรู้และมอบหมายงานที่มีความเป็น
ธรรม เท่าเทียม มีการเสนอแนวคิดที่แตกต่างและไม่เลือกปฏิบัติ
๕.3 ให้ความสาคัญแก่สภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและส่งเสริมในการปฏิบัติงาน
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน
หน่วยงานต้องจัดทาข้อมูล วิธีการ การสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพื่อให้เกิดความตระหนักและให้ความสาคัญถึงการปฏิบัติที่มีคุณธรรมและความ
โปร่งใส
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. 25๖๑

(นายวิทยา สาเภา)
นายกเทศมนตรีตาบลกุดประทาย

