ประกาศเทศบาลตาบลสนามคลี
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต
…………………………….
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาราจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์ และวิธี การบริห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 – 2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี ธรรมาภิ
บาลและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบของภาครัฐ กาหนดให้ปลูกฝัง ค่านิยมคุณธรรม
จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรี ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใน
ระบบราชการ นั้น
เทศบาลตาบลสนามคลี จึงได้กาหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการ
ทุจริต เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและค่านิยมสาหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและ
ปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนาหน่วยงานให้ดาเนินงานตามภารกิจด้วย
ความโปร่งใส บริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์
ดังกล่าว จึงกาหนดนโยบายให้ส่วน ราชการถือปฏิบัติและดาเนินการ ดังนี้
1. ด้านความโปร่งใส
1) นโยบายเกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการดาเนินงาน โดยการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานในขั้นตอน
ต่างๆ ของหน่วยงาน ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดทาแผนงาน ร่วมดาเนินการ และร่วม
ติดตามตรวจสอบการ ดาเนินงานของหน่วยงาน
2) นโยบายดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการดาเนินการเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างจะต้องดาเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนตามกฎหมายที่กาหนด เช่น
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
3) นโยบายการให้เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลขององค์กร โดยจะต้องให้และเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ย สามารถเข้าถึงข้ อ มูล ต่า งๆ ของหน่ ว ยงานได้โ ดยสะดวกและรวดเร็ว กาหนดหมายเลขโทรศั พ ท์ ที่ มี
เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล ตลอดเวลาทาการ
/ 4) นโยบาย......

-24) นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การให้บริการของ
หน่วยงาน โดยการดาเนินการ และจัดการกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อันไม่
โปร่งใสหรือทุจริตต่อ หน้าที่ และกาหนดช่องทางการร้องเรียนกาหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เรื่องร้องเรียนมีรายงานผลการ ดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
2. ด้านความพร้อมรับผิด
1) นโยบายความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน การบริหารงาน ทุกขั้นตอนที่ต้องมี
ความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด โดยการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ต้องมีความ ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะ
รับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานขอตนเอง
2) นโยบายที่แสดงถึงทิศทางเจตจานงของผู้บริหารในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต และพร้อมรับผิดชอบเมือเกิดความผิดพลาด โดยการกาหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารที่จะต้องมี
เจตจานงในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
แก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
3) นโยบายเปิดโอกาสพร้อมรับฟังการวิพาทย์หรือติชมจากประชาชนผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
1) นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ตาแหน่งหน้าที่การเอื้อประโยชน์
โดยต้อง มีนโยบาย/แนวทาง เพื่ อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองพวก
พ้องของตนเอง หรือผู้อื่นผู้ใด
2) นโยบายเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ เ รี ย กรั บ เงิ น สิ่ ง ของ หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยต้องมีแนวทางป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ ห รือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อแลกกับ การ ปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติห น้าที่ /การใช้
ตาแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตนเอง หรือผู้อื่นผู้ใด
3) นโยบายเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย โดยผู้บริหารต้องไม่มี
ความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์และการปฏิบัติหน้าที่ต้องไม่มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งมี
ลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน แลกเปลี่ยนกับ
การกาหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผู้บริหารของหน่วยงาน
4) นโยบายการดาเนินงาน/การอนุมัติต่างๆ จะต้องไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ าย
การเมืองหรือ ผู้มีอานาจเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
1) นโยบายเกี่ยวกับการดาเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานโดย
การ ให้ เจ้ าหน้ าที่ในหน่ วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทาที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถ
แยกแยะ ประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้

-32) นโยบายการสร้างวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จน
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้ โดยการปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดพฤติกรรมและ
ทัศนคติในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจาหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน
เมื่อพบเห็นการทุจริตที่ เกิดขึ้นจะต้องไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะดาเนินการร้องเรียนแจ้งเบาะแสกับหน่วยงาน
เพื่อตรวจสอบการทุจริตนั้น
3) นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การ โดยการจัดทา
แผนปฏิบัติ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงานที่เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
1) นโยบายเกี่ยวกับการกาหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ที่ชัดเจน และเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยการกาหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2) นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล โดยการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม มีคุณธรรมใน
การบริหารบุคคลภายในหน่วยงานไม่ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์เส้นสายหรือผลประโยชน์อื่นๆ แอบแฝง
3) นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ โดยการบริหารงบประมาณการใช้
จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และคุ้มค่ามากที่สุด
4) นโยบายในการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ
โดยพฤติกรรมของหัวหน้างานต้องแสดงถึงการมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา และต้องคานึงถึงขอบเขตอานาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็น
ธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงาน ทุกคน อย่างเท่าเทียมกัน
5) นโยบายที่ให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานโดย ผู้บริหารหน่วยงานต้องให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน องค์กร
6) นโยบายการสร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษาเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความขยัน
ประพฤติตน อยู่ในระเบียบวินัยของทางราชการ
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน คือ หน่วยงานต้องมีรูปแบบ วิธีการ การสื่อสาร เพื่อ
ถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพื่อให้เกิด ความตระหนักและให้
ความสาคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมยึดหลักธรรมาภิบาล และมีความโปร่งใส
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60
(นายจรัญ แสงปรางค์)
นายกเทศมนตรีตาบลสนามคลี

