ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลป่าไร่
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
***********************
ตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว) พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาจิว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓
( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบในภาครัฐ กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการ
บริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกระดับและการตอบสนอง ความต้องการ พร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ในระบบราชการ นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าไร่ จึงได้กาหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็น
มาตรฐานแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสาหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับ
กฎ ระเบี ย บ และข้ อบั งคั บ อื่น ๆ โดยมุ่ งมั่ นที่ จ ะน าหน่ ว ยงานให้ ด าเนิ น งานตามภารกิ จ ด้ว ยความโปร่ง ใส
บริ ห ารงานด้ว ยความซื่อสั ตย์ สุ จ ริ ต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้ บรรลุ เจตนารมณ์ ดังกล่ า ว
จึงกาหนดแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนตาบลป่าไร่ ถือปฏิบัติและดาเนินการ ดังนี้
๑. บริ ห ารงานและปฏิบั ติงานตามหลั กธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
๒. ปลู ก ฝั งค่ า นิ ย มและทัศ นคติใ ห้ บุ คคลในสั ง กั ด มี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจ ยึ ดหลั ก คุณ ธรรม
จริยธรรม นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
๓. ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดาเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และ
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดาเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่าน
ศูนย์ดารงธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลป่าไร่
๕. กรณีพบการทุจริตจะดาเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมศักดิ์ บุญเรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่าไร่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลป่าไร่
เรื่อง กาหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าไร่
**************************
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าไร่ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนาและให้คาปรึกษา แนะนา หน่วยงานในสังกัด ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าไร่
มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว ) พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐กรมส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบในภาครัฐ กาหนดให้
ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรี ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต
ควบคู่กับการบริหารจัดการภารรัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นในระบบราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าไร่ จึงได้กาหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับอื่น ๆ ดังนี้
๑. ด้านความโปร่งใส
๑.๑ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานในขั้นตอนต่างๆ
ของหน่วยงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
๑.๒ ในการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องดาเนินการและส่งเสริมให้
เกิดความโปร่งใส ในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกาหนด
๑.๓ ให้เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานอย่างชัดเจนถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึง
การให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกรวดเร็ว
๑.๔ เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่โปร่งใสหรือทุจริต
ต่อหน้าที่จะต้องมีการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมแจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ
๒. ด้านความพร้อมรับผิด
๒.๑ ในการปฏิบัติงาน / การบริหารงาน ทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างคบถ้วนเคร่งครัด กล้ าหาญที่จะรับผิดชอบในผลงานการปฏิบัติงาน
ของตน
/ 2.2 ต้องปฏิบัติงาน....

-2๒.๒ ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่น
แก่สังคมว่าจะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
๓.๑ ไม่มีการเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้เสีย หากมี
การร้องเรียนหรือชี้มูลว่ากระทาความผิดจะต้องย้ายออกนอกพื้นที่ก่อน
๓.๒ ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องของตนเองหรือ
ผู้อื่น
๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
๔.๑. ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจกับการกระทาที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมได้
๔.๒ สร้างวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จนก่อเกิดวัฒนธรรม
ในการร่วมต่อต้านทุจริตได้ ให้รางวัลกับผู้ตรวจสอบพบหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต
๔.๓ จั ดท าแผนปฏิ บัติก ารป้ องกั นและปราบปรามทุจริ ต การตรวจสอบถ่ ว งดุ ล
ภายในหน่วยงาน
๔.๔ มีระบบติดตาม ตรวจสอบ และลงโทษผู้กระทาการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
๕.1 ให้จัดทาคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ชัดเจนและเป็นไปตาม
ระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
๕.๒ ในการบริหารงานบุคคล จะต้องมีการสอบงานแลกเปลี่ยนความรู้และมอบหมาย
งานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม มีการเสนอแนวความคิดที่แตกต่างและไม่เลือกปฏิบัติ
๕.๓ ให้ความสาคัญแก่สภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและส่งเสริมในการปฏิบัติงาน
๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน
หน่วยงานต้องจัดทาข้อมูล วิธีการ การสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง ๕
ด้าน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่ วยงานรับทราบ เพื่อให้เกิดความตระหนักและให้ความสาคัญถึงการปฏิบัติที่มีคุณธรรม
และความโปร่งใส
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายสมศักดิ์ บุญเรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่าไร่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลป่าไร่
เรื่อง มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
…………………………………..
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๙ / ๒๕๕๗
เรื่อง มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลป่าไร่เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามคาสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลป่าไร่จึงเห็นสมควรกาหนดมาตรการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนี้
ข้อ ๑ ให้ผู้บริหารที่ควบคุมกากับดูแลแต่ละส่วนราชการ/กอง/งาน แจ้งเวียนคาสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ประกาศฉบับนี้ เพื่อสั่งการให้หัวหน้าส่วน ผู้อานวยการกอง หัวหน้างานในสังกัดทุกคนได้รับทราบ และ
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ข้อ ๒ ให้หัวหน้าส่วน ผู้อานวยการกอง หัวหน้างานที่ควบคุมกากับดูแลแต่ละส่วนราชการ/
กอง/งาน แจ้งเวียนคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และประกาศฉบับนี้ เพื่อกาชับให้พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริการ และบุคลากรในสังกัดทุกคนได้รับทราบ และถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด
ข้อ ๓ ให้พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้าง
เหมาบริการ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ และส่งเสริมให้มี
การตรวจสอบเฝ้าระวังจากทุกภาคส่วน เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ
ข้อ ๔ ให้พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้าง
เหมาบริการ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของตน โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และผู้บริหารที่ควบคุมกากับดูแลแต่ละส่วนราชการ/
กอง/งาน ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเช่นกัน
ข้อ ๕ กรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริการ และบุคลากรในสังกัดทุกคน กระทาการหรือเกี่ยวข้อง
กับการประพฤติมิชอบทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนให้หัวหน้าส่วน ผู้อานวยการกอง หัวหน้างาน
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องการบริหารงานบุคคล มาตรการทาง
วินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเฉียบขาด และรวดเร็ว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายสมศักดิ์ บุญเรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่าไร่

๑. นโยบาย
แนวทางปฏิบัติ

๒.

๓.

๔.

๕.

นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตและตรวจสอบได้
๑) มีการกาหนดนโยบายด้านความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตชัดเจน และ
ประกาศให้ประชาชนทราบ และแจ้งเวียนทุกส่วนราชการทราบ และ
ถือปฏิบัติ
๒) มีการบริหารงาน และปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ให้บริการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว
ถูกต้องเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
๓) มีการปลูกฝังค่านิยม และทัศนคติให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการปฏิบัติงาน และดาเนินชีวิต
นโยบาย
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
แนวทางปฏิบัติ
๑) มีช่องทางประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริตของ
ทางราชการอย่างน้อย ๓ ช่องทาง
๒) มีคณะทางานการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์กร
๓) มีการแต่งตั้งคณะทางานเพื่อจัดทามาตรฐานความโปร่งใส
๔) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทามาตรฐานความโปร่งใส
๕) มีการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยความโปร่งใสทุกขั้นตอนทั้งภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
นโยบาย
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในองค์กร
แนวทางปฏิบัติ
๑) มีการวางระบบควบคุมภายในองค์กร และของแต่ละส่วนราชการ
๒) มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน และจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน
๓) มีการรายงานการควบคุมภายใน/การตรวจสอบภายในตามกฎหมาย
กาหนด
นโยบาย
ระบบการรับเรื่องทุกข์/ร้องเรียน/คาร้องทั่วไป
แนวทางปฏิบัติ
๑) มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องราว ร้องทุกข์/
ร้องเรียน/คาร้องทั่วไป
๒) มีการรายงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/คาร้องทั่วไป
๓) มีคู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/คาร้องทั่วไป
๔) มีช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/คาร้องทั่วไป มากกว่า
๒ ช่องทาง
นโยบาย
มีกาหนดมาตรฐานการให้บริการ และการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
แนวทางปฏิบัติ
ของแต่ละส่วนราชการ
๑) มีการมอบหมายงาน และความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการอย่าง
ชัดเจน
๒) มีการลดกระบวนการ และขั้นตอนการให้บริการประชาชน
๓) มีการจัดทาคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน และประกาศให้
ประชาชนทราบ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายสมศักดิ์ บุญเรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่าไร่

