ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
เรื่อง นโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุง่ กว๋าว
----------------------------------------------------ตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว) พ.ศ. 2557
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของรัฐบาลข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบ าล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม
และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ และ
ตอบสนองความต้องการ พร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว จึงได้กาหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็น
มาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติและค่านิยมสาหรับ ผู้บริห าร พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลทุ่งกว๋าว ให้ยืดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนาหน่วยงานให้
ดาเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้
บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว จึงกาหนดแนวทางให้ ส่วนราชการ สานักและกองต่าง ๆ ในสังกัด องค์การบริหารส่วน
ตาบลทุ่งกว๋าว ถือปฏิบัติและดาเนินการ ดังนี้
1) บริ ห ารงานและปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยมุ่ ง ตอบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม
2) ปลู กฝั ง ค่านิ ย ม และทัศนคติให้ บุ คลากรในสั งกัด มี ความรู้ความเข้าใจ ยึด หลั กคุ ณธรรม
จริยธรรม นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
3) ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดาเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดย
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดาเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
4) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านศูนย์
ดารงธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
5) กรณีพบการทุจริตจะดาเนินการสอบสวน และลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562

(นายนวพล จะงาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
--------------------ด้ ว ยจั ง หวั ด ล าปาง ร่ ว มกั บ มณฑลทหารบกที่ 32 และส านั ก งานป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริตประจาจังหวัดลาปาง ได้จัดทาโครงการป้องกันการทุจริตและการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
องค์กร และได้จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2557 โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดาเนินการประกาศหรือรณรงค์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลทุ่ ง กว๋ า ว อ าเภอเมื อ งปาน จั ง หวั ด ล าปาง มี ก รอบแนวคิ ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพ ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว ให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ทุกระดับขององค์การบริหารส่วน
ตาบลทุ่งกว๋าว ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กาหนดไว้ ดังนี้
1.ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้ง
กฎ ระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลทุ่ ง กว๋ า วโดยต้ อ งไม่ เ ข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ งกั บ การทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2.ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน แก่ผู้ที่มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดย
อ้อม เพือ่ ให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
3.ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับองค์การ
บริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว และ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และ
ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
4.ในการดาเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตและคอร์รัปชั่น บุคลากรทุกระดับ จะต้อง
ปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง
4.1)การให้ หรือรับของขวัญ ของกานัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไป
ตามแนวปฏิบัติที่ดีที่กาหนดไว้ในคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและ จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน
4.2)การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องกระทาในนามองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว แก่
องค์กรใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ มีใบรับรอง และต้องดาเนินการ
ด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว กาหนดไว้ และถูกต้องตาม
กฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกนาไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
4.3)การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใด ต้องมี
การระบุชื่อองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมธุรกิ จ
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบล และต้องดาเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของ
เทศบาล ที่กาหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย

-24.4)ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดต่องาน
กับภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดาเนินขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดาเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4.5)องค์การบริหารส่วนตาบลมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและ
เสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ดาเนินการ หรือดาเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการนา
ทรัพยากรใดๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล ไปใช้เพื่อดาเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะทาให้ องค์การ
บริหารส่วนตาบล สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเมือง
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว จึงขอประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว ดังนี้
มาตรการ/แนวทางดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
1.องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว จะสนับสนุนและส่งเสริมให้ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ทุก
ระดับเห็นความสาคัญและมีจิตสานึกในการ ต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ
2.แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงาน
บุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกาหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารทาความเข้าใจกับ
พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนาไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ นี้
3.องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่น
ใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่น ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว รวมถึง
พนักงานที่ปฏิเสธ ต่อการกระทา โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่กาหนดไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)
4.ผู้ที่กระทาการทุจริต คอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระทาผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล สาหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กาหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษ
ตามกฎหมาย หากการกระทานั้นผิดกฎหมายด้วย
5.องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดาเนินงานอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการดาเนินธุรกิจ
ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
1) ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์
2) ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเก็บรักษาไว้
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
3) ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เคารพและปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

-34) ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว ต้องมีจิตสานึกในความซื่อสัตย์สุจริต ไม่
ต้องการคอร์รัปชั่น เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นจะอุทิศตนเพื่ อประเทศชาติ โดยไม่คานึงถึงประโยชน์ส่วนตน และมีความ
เข้มแข็ง ที่จะไม่ยินยอมให้ผู้ใดทั้งสิ้นกระทาการทุจริตคอร์รัปชั่น
5) ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว ต้องมุ่งมั่นในการเสริมสร้างค่านิยมเป็นผู้มี
คุณธรรมสูง เพื่อให้เป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของประชาชน
6) ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว มีการแสดงเจตจานงว่าจะบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ต่อสาธารณชน
7) ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว มีการแสดงเจตจานงว่าจะบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
8) ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว มีการกาหนดนโยบายคุณธรรม มาตรการ
แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
9) ผู้ บริ ห ารท้องถิ่นองค์การบริหารส่ วนตาบลทุ่งกว๋าว มีการสนับสนุนงบประมาณหรือการ
ดาเนินการเพื่อเกิดความโปร่งใส และซื่อสัตย์มากขึ้นในหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
1) เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์
2) เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเก็บรักษาไว้
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
3) เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เคารพและปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
4) เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว ต้องมีจิตสานึกในความซื่อสัตย์สุจริต ไม่
ต้องการคอร์รัปชั่น เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นจะอุทิศตนเพื่อประเทศชาติ โดยไม่คานึงถึงประโยชน์ส่วนตน และมีความ
เข้มแข็ง ที่จะไม่ยินยอมให้ผู้ใดทั้งสิ้นกระทาการทุจริตคอร์รัปชั่น
5) เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว ต้องมุ่งมั่นในการเสริมสร้างค่านิยมเป็น ผู้มี
คุณธรรมสูง เพื่อให้เป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของประชาชน
6) เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว ต้องไม่ใช่สถานะหรือตาแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้สาหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับ
ของขวั ญ ของก านั น หรื อ ประโยชน์ ต่ า ง ๆอั น อาจเกิ ด จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตน เว้ น แต่ เ ป็ น การให้ โ ดย
ธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562
(นายนวพล จะงาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว

