ประกาศเทศบาลตําบลหวานใหญ
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส ปราศจากการทุจริต
**********************
ตามเจตนารมณ ของรั ฐ ธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบั ญ ญั ติ ข อมู ล
ขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว าดวยหลักเกณฑ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) และนโยบายของ
รัฐบาล ขอที่ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันการปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งไดกําหนดใหมีการปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีความเปนขาราชการ และความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ภาครัฐในทุกระดับ เพื่อตอบสนองความตองการพรอม
อํานวยความสะดวกแกประชาชน เพื่อสรางความเชื่อมั่นในระบบราชการ
เทศบาลตําบลหวานใหญ จึงไดกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส ปราศจากการทุจริต เพื่อ
เปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและคานิยมสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจ างตามภารกิจ และ
พนักงานจางทั่วไป ของเทศบาลตําบลหวานใหญ ใหยึดถือและปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นๆ โดย
มุงเนนที่ จะนํ าหน วยงานใหดําเนิน งานตามภารกิจด วยความโปร งใส บริ หารดวยความซื่อสัตย สุจริ ต มี คุณธรรม
ปราศจากการทุจริต เพื่อใหบรรลุเจตนารมณดังกลาว ซึ่งประกอบดวยนโยบายและแนวทาง ใหบุคลากรของเทศบาล
ตําบลหวานใหญ ทุกคนถือปฏิบัติและดําเนินการดังนี้
1. นโยบาย
1.1 ดานความโปรงใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหนวยงาน
ที่มีความโปรงใส การมีระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ดวยความ
เปนธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ ดังนี้
1) การใหและการเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงานตองชัดเจน ถูกตอง และครบถวน รวมถึงให
ประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ของหนวยงานไดโดยสะดวกและรวดเร็ว
2) การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ตองดําเนินการและสงเสริมใหเกิดความโปรงใสในทุก
ขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนด
3) การเปดโอกาสใหมีผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานในขั้นตอนตางๆ ของ
หนวยงาน ตั้งแตการแสดงความคิดเห็น รวมวางแผนและจัดทําแผนงาน รวมดําเนินการ และรวมติดตามตรวจสอบ
การดําเนินงานของหนวยงาน
4) การดําเนินการ การจัดการเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่อันไมโปรงใส
หรือทุจริตตอหนาที่
/1.2 ดานความ.......

-21.2 ดานความพรอมรับผิด (Accountability) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของ
เจาหนาที่มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตน โดยคํานึงถึงความสําเร็จของงาน ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
โดยคํานึงถึ งความถูกตองตามกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพอยางมี ประสิทธิภ าพ เป นที่ย อมรับและเชื่อถือจาก
ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดเสียที่แสดงถึงความพยายามในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ ดังนี้
1) ผูบริหารและเจาหนาที่ของหนวยงานตองมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึง การปฏิบัติงานตาม
หนาที่อยางเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ
2) เจาหนาที่ตองปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ อยาง
ครบถวนและเครงครัด กลาหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง
3) การกําหนดทิศทางและนโยบายของผูบริหารหนวยงานที่จะตองมีเจตจํานงในการบริหารงาน
อยางซื่อสัตยสุจริต และพรอมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพือ่ สรางความเชื่อมั่นแกสังคมวาการขับเคลื่อนหนวยงาน
จะเปนไปอยางมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
1.3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index) หมายถึง
พฤติกรรมของเจาหนาที่ที่มีการดําเนินการโดยเปนธรรมและโปรงใส เปนไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว าง
การสงมอบบริการหรือขั้นตอนการใหบริการ ไมเลือกปฏิบัติเมื่อไดรับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ เพื่อใหไดมาซึ่ง
ผลประโยชนสวนตน กลุมหรือพวกพอง หากเจาหนาที่ของหนวยงานมีพฤติกรรมเหลานี้มาก และเจาหนาที่ของ
หนวยงานปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้ นตอนการใหบริการดวยความเปนธรรมแลว ก็จะสงผลให
หนวยงานมีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) สอดสองและปองกันการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงาน มิใหมีพฤติกรรมที่เขาขายการ
ทุจริตตอหนาที่ เชน การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชนใดๆ จากผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน
ของตนเอง หรือการปฏิ บัติ ละเวน การปฏิ บัติ หนาที่ การใช ตําแหนงหนาที่ของตนเองอยางไมเป นธรรม เพื่อเอื้ อ
ประโยชนแกตนเอง พวกพองของตน และ/หรือผูอื่นผูใด
2) สอดสองและปองกันการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหาร มิใหมีพฤติกรรมที่เขาขายการทุจริตในเชิง
นโยบาย ซึ่งมีลักษณะเปนการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธเกื้อหนุนกันระหวางผูบริหารของหนวยงานกับผูมีสวนได
สวนเสียที่เปนหนวยธุรกิจเอกชน เพื่อเอื้อผลประโยชนในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหนวยงานแลกเปลี่ยนการ
กําหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผูบริหารของหนวยงาน
1.4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index) หมายถึง หนวยงานภาครัฐมี
การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหนวยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมี
ระบบการตอตานการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1) การปลูกฝง สั่งสอน หรือถายทอดแนวทางซึ่งกันและกันของเจาหนาที่ในหนวยงาน เพื่อใหมี
พฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน จนกลายเปนแนวทางซึ่งกันและกันของเจาหนาที่ในหนวยงาน เพื่อใหมี
พฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน จนกลายเปนแนวทางปฏิบัติประจําหรือวัฒนธรรมที่ดีของหนวยงาน
เปนการกลอมเกลาทางสังคม (Socialization) ใหไมยอมรับพฤติกรรมการทุจริต จนกระทั่งไมทนตอการทุจริต และ
กอใหเกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะทําใหเกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทําการทุจริต
2) การปลู ก ฝ ง และสร า งให เ กิ ด วั ฒ นธรรมทางความคิ ด แยกแยะผลประโยชน ส ว นตนกั บ
ผลประโยชนสวนรวมใหได ซึ่งถือเปนการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน
/3) กําหนด....

-33) กําหนดและจัดทําแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน
4) การมีกระบวนการตรวจสอบถวงดุลภายในที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหเจาหนาที่ใน
หนวยงานเห็นความสําคัญ และเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนกอใหเกิดเปนวัฒนธรรมในการรวมตอตาน
การทุจริตได
1.5 คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity Index) หมายถึง ระบบการบริหารงาน
ของหนวยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปรงใสในการปฏิบัติงาน มุงเนนผลประโยชนสวนรวม
ดั ช นี นี้ เป น การวั ด ระบบการบริ ห ารงานภายในหน ว ยงาน ในเรื่ อ งของการบริ ห ารงานบุ ค คล (Personnel
Management) ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดแก การสรรหา การพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษย
การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) ยึดหลักความคุมคา หมายถึง หนวยงานมีการใชจายงบประมาณ
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการและตรงตามวัตถุประสงคการใชจายงบประมาณ และความเปนธรรมในการ
มอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) ยึดหลักการคํานึงถึงความรู ความสามารถ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
1) การใหความสําคัญกับการปฏิบัติงาน โดยใหมีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2) การปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอยางเครงครัดอยูเสมอ และจะตองเปนการ
ปฏิบัติงานอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน
3) การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหนวยงาน ตั้ งแตการบริ หารทรั พยากรบุคคล
ไดแก การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย พิจารณาความดีความชอบ เปนตน กระบวนการสรางแรงจูงใจ ความกาวหนาใน
สายงาน และการพัฒนาสมรรถนะเจาหนาที่
4) การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ การใชจายเงินงบประมาณจะตองเปนไปอยางโปรงใส
และจะตองพิจารณาใชจายในสิ่งที่จําเปนตอการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานอยางคุมคามากที่สุด
5) การมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชา ที่จะตองคํานึงถึงขอบเขต
อํานาจหนาที่ตามกฎหมายของผูมอบหมายงาน มีความเปนธรรมแกผูรับมอบหมายงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน มี
การสื่อสารและเอาใจใส ติดตามในการมอบหมายงานที่ไ ดรับมอบหมายไป ตลอดจนรับผิดชอบผลของงานที่ไดรับ
มอบหมายไปดวย
6) การใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยและสงเสริมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใน
หนวยงาน
1.6 ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน คือ หนวยงานตองมีรูปแบบวิธีการ การสื่อสารเพื่อถายทอด
เกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ดาน ใหเจาหนาที่ในหนวยงานรับทราบ เพื่อใหเกิดความตระหนักและใหความสําคัญถึงการ
ปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมความโปรงใส
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
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