ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
……………………………………………………………
ตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว) พ.ศ. 2557
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่
3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิ
บาลและการป้องกัน และปราบปรามการทุจ ริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ กํา หนดให้ป ลูกฝังค่า นิย ม
คุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื้อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ
การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นในระบบราชการฯ นั้น
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก จึงได้กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อ
เป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสําหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติ
ควบคู่กับกฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนําหน่วยงานให้ดําเนินงานตามภารกิจด้วยความ
โปร่งใสบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากความสุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว
จึงกําหนดแนวทางให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก ประกอบด้วย พนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป ถือปฏิบัติและดําเนินการดังนี้
1. นโยบาย
1.1 ด้านความโปร่งใส
1) นโยบายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการดําเนินการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานนั้นตอนต่าง ๆ ของ
หน่วยงานตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดทําแผนงาน ร่วมดําเนินการ และร่วมติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงาน
2) นโยบายการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการดําเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องดําเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนตามกฎหมายที่
กําหนด
3) นโยบายให้เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลขององค์กร โดยจะต้องให้และ
เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
4) นโยบายการจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง าน การ
ให้บริการของหน่วยงานโดยดําเนินการ และจัดการกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
อันไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่

-21.2 ด้านความพร้อมรับผิด
1) นโยบายความพร้ อ มรั บ ผิ ด ในการปฏิ บั ติ ง าน การบริ ห ารงาน ทุ ก
ขั้นตอนที่ต้องมีความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด โดยการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของ
เจ้าหน้าที่ต้องมีความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญ
จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง
2) นโยบายที่แสดงถึงทิศทาง เจตจํานง ของผู้บริหารงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต และพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด โดยการกําหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารที่จะต้อง
มีเจตจํานงในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อ
แก่สังคมว่าการขับเคลื่อนของหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
1.3 ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
1) นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในการ
เอื้อประโยชน์ โดยต้องมีนโยบาย/แนวทาง เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์
แก่ตนเองพวกพ้องของตนเองหรือผู้อื่นผู้ใด
2) นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน สิ่งของ หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยต้องมีแนวทางป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่
เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียแลกกับการปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ตําแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็น
ธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นผู้ใด
3) นโยบายเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย โดยผู้บริหาร
ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน แลกเปลี่ยนกับการกําหนดนโยบายหรือการอนุมติ
ใด ๆ ของผู้บริหารหน่วยงาน
1.4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
1) นโยบายเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงานโดยการสร้างให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทําที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้
2) นโยบายการสร้างวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านทุจริตได้ โดยการปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดพฤติกรรมและ
ทัศนคติในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจําหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน
3) นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร โดยการจัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงานที่เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ
1.5 ด้านคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน
1) นโยบายเกี่ยวกับการกําหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานภารกิจ
หลักที่ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันและตรวจสอบ
เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยกําหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

-32) นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล โดยการบริหารงานบุคคล
เช่น การบรรจุแต่งตั้ง พิจารณาความดีความชอบ ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม มีคุณธรรมในการบริหาร
บุคคลภายในหน่วยงาน
3) นโยบายคุ ณ ธรรมในการบริ ห ารงบประมาณ โดยการบริ ห าร
งบประมาณการใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และคุ้มค่ามากที่สุด
4) นโยบายการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือก
ปฏิบัติ โดยพฤติกรรมของหัวหน้างานต้องแสดงถึงการมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา และต้องคํานึงถึงขอบเขตอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็น
ธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
5) นโยบายที่ให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยและส่งเสริม
การปฏิบัติงานโดยผู้บริหารหน่วยงานต้องให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยและส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร
1.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน คือ หน่วยงานต้องมีรูปแบบ วิธีการ การ
สื่อสารเพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 4 ด้าน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพื่อให้เกิดความตระหนัก
และให้ความสําคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใส
2. แนวทาง
2.1 บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาคโปร่งใสและเป็นธรรม
2.2 ปลูกฝังค่า นิย มและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
2.3 ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดําเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน
และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดําเนินการกิจกรรมทุกรูปแบบ
2.4 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้อง
ทุกข์ผ่านศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา
2.5 กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่าง
จริงจัง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

(นายสมพงษ์ ไกรฤกษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก

