ประกาศเทศบาลตาบลลาลูกกา
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต
...................................................................
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาราจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และ
นโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของภาครัฐ กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ความเป็ น ข้ า ราชการและความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ควบคู่ กั บ การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติมิช อบของเจ้ าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อม
อานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น
เทศบาลต าบลล าลู ก กา จึ งได้ กาหนดนโยบายคุณ ธรรมและความโปร่ งใส ปราศจากการทุ จริ ต
เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและค่านิยมสาหรับข้าราชการและบุ คลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับ
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนาหน่วยงานให้ดาเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว จึงกาหนดนโยบายให้ส่วน
ราชการถือปฏิบัติและดาเนินการ ดังนี้
1. ด้านความโปร่งใส
1) นโยบายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ดาเนินงาน โดยการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ของหน่วยงาน
ตั้ง แต่ ก ารแสดงความคิ ดเห็ น ร่ ว มวางแผนและจัด ท าแผนงาน ร่ ว มด าเนิน การ และร่ว มติ ด ตามตรวจสอบการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
2) นโยบายดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างจะต้องดาเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนตามกฎหมายที่กาหนด เช่น ประกาศเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
3) นโยบายการให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลขององค์กร โดยจะต้องให้และเปิดเผยข้อมูล
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึง
ข้อมูลต่างๆ ของหน่ว ยงานได้โ ดยสะดวกและรวดเร็ว กาหนดหมายเลขโทรศัพท์ที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล
ตลอดเวลาทาการ
4) นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การให้บริการของหน่วยงาน
โดยการดาเนินการ และจัดการกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อันไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อ
หน้าที่ และกาหนดช่องทางการร้องเรียนกาหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนมีรายงานผลการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
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-22. ด้านความพร้อมรับผิด
1) นโยบายความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน การบริหารงาน ทุกขั้นตอนที่ต้องมีความ
ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด โดยการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความ
ถูกต้องตามกฎหมายและระเบี ยบข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการ
ปฏิบัติงานขอตนเอง
2) นโยบายที่แสดงถึงทิศทาง เจตจานง ของผู้บริหารในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
และพร้อมรับผิดชอบเมือเกิดความผิดพลาด โดยการกาหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารที่จะต้องมีเจตจานงใน
การบริหารงานอย่างซื่ อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดเมือเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการ
ขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
3) นโยบายเปิดโอกาสพร้อมรับฟังการวิพาทย์หรือติชมจากประชาชนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
1) นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ตาแหน่งหน้าที่การเอื้อประโยชน์โดยต้อง
มีนโยบาย/แนวทาง เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองพวกพ้องของตนเอง
หรือผู้อื่นผู้ใด
2) นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่น
ใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยต้องมีแนวทางป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมที่เข้า
ข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรื อผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อแลกกับการ
ปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ /ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ /การใช้ตาแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็นธรรม
เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตนเอง หรือผู้อื่นผู้ใด
3) นโยบายเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย โดยผู้บริหารต้องไม่มีความ
เกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์และการปฏิบัติหน้าที่ต้องไม่มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการ
ทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน
เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน แลกเปลี่ยนกับการกาหนดนโยบายหรือการอนุมัติ
ใดๆ ของผู้บริหารของหน่วยงาน
4) นโยบายการดาเนินงาน/การอนุมัติต่างๆ จะต้องไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือ
ผู้มีอานาจเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
1) นโยบายเกี่ยวกับการดาเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้ อนในหน่วยงานโดยการ
สร้างให้ เจ้าหน้ าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทาที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้
2) นโยบายการสร้างวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จนก่อให้เกิด
วัฒนธรรมในการร่ว มต่อต้านการทุจ ริตได้ โดยการปลูกฝั ง สั่งสอน หรือถ่ายทอดพฤติกรรมและทัศนคติในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจาหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน เมื่อพบเห็นการทุจริตที่
เกิดขึ้นจะต้องไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะดาเนินการร้องเรียนแจ้งเบาะแสกับหน่วยงานเพื่อตรวจสอบการทุจริตนั้น
3) นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การ โดยการจัดทาแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงานที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
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-35. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
1) นโยบายเกี่ยวกับการกาหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ชัดเจน
และเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยการ
กาหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2) นโยบายคุ ณ ธรรมในการบริ ห ารงานบุ ค คล โดยการบริ ห ารงานทรั พ ยากรบุ ค คล
เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม มีคุณธรรมในการบริหาร
บุคคลภายในหน่วยงานไม่ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์เส้นสายหรือผลประโยชน์อื่นๆ แอบแฝง
3) นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ โดยการบริหารงบประมาณการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และคุ้มค่ามากที่สุด
4) นโยบายในการมอบหมายงานที่ มีความเป็ นธรรม เท่า เที ยม และไม่ เลื อ กปฏิบั ติ
โดยพฤติกรรมของหัวหน้างานต้องแสดงถึงการมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
และต้องคานึงถึงขอบเขตอานาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงาน
ทุกคน อย่างเท่าเทียมกัน
5) นโยบายที่ให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานโดย
ผู้บริ หารหน่ วยงานต้องให้ ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์การ
6) นโยบายการสร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษาเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความขยันประพฤติตน
อยู่ในระเบียบวินัยของทางราชการ
6. ด้ า นการสื่ อ สารภายในหน่ ว ยงาน คื อ หน่ ว ยงานต้ อ งมี รู ป แบบ วิ ธี ก าร การสื่ อ สาร
เพื่อถ่ายทอดเกี่ย วกับ นโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้ เจ้าหน้าที่ในหน่ว ยงานรับทราบเพื่อให้ เกิด ความตระหนักและให้
ความสาคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมยึดหลักธรรมาภิบาล และมีความโปร่งใส
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕60
(นายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ)
นายกเทศมนตรีตาบลลาลูกกา

