ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสระโพนทอง
เรื่อง การกาหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลสระโพนทอง
-----------------ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎี ก าว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์แ ละวิธี ก ารบริห ารกิจ การ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาลข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม
จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์ สุจริต ควบคู่กับการ
บริหารจัด การภาครัฐ ที่ มีป ระสิท ธิ ภาพเพื่อ ป้องกั นและปราบปรามการทุจริต และประพฤติ มิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลสระโพนทอง จึงได้กาหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ ขึ้น เพื่ อ เป็ นมาตรฐานและเป็ นแนวทางปฏิ บั ติใ ห้บุ ค ลากรทุ ก คนยึ ด ถือ เป็ น แนวทางปฏิบั ติ ควบคู่ กั บ
กฎระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ ดังนี้
๑. นโยบายด้านความโปร่งใส
๑.๑ การให้ แ ละการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ต่ า งๆ ของหน่ ว ยงานต้ อ งชั ด เจน ถู ก ต้ อ ง และ
ครบถ้วนรวมถึงให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกและ
รวดเร็ว
๑.๒ การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดาเนินการและส่งเสริมให้เกิดความ
โปร่งใสในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกาหนด
๑.๓ การเปิดโอกาสให้มีผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานในขั้นตอน
ต่างๆ ของหน่ว ยงาน ตั้งแต่ก ารแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดท าแผนร่วมดาเนินการและร่วม
ติดตามตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงาน
๑.๔ การดาเนินการ การจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
อันไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่
๒. นโยบายด้านความพร้อมรับผิด
๒.๑ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่ แสดงถึงการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ
๒.๒ เจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านในทุ ก ขั้ น ตอนให้ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายและระเบี ย บ
ข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง

๒.๓ การกาหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารหน่วยงานที่จะต้องมีเจตจานงในการ
บริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม
ว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
๓. นโยบายด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
๓.๑ สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน มิให้พฤติกรรมที่
เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
แลกกับการปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ การใช้ตาแหน่งหน้าที่ของตนเอง
อย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเอือ้ ประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตนเองและ/หรือผู้อ่นื ใด
๓.๒ สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร มิให้พฤติกรรมที่เข้าข่ายการ
ทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้ อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของ
หน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพื่อเอื้อเฟื้อประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือ
สัมปทานของหน่วยงานแลกเปลี่ยนการกาหนดนโยบายหรือการอนุมัตใิ ดๆ ของผู้บริหารของหน่วยงาน
๔. นโยบายด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
๔.๑ การปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแนวทางซึ่งกันและกันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เพื่อให้มีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน จนกลายเป็นแนวทางซึ่งกันและกันของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานเพื่อให้มีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีใ นการปฏิบัติงาน จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติ ประจาหรือ
วัฒนธรรมที่ดขี องหน่วยงาน เป็นการกล่อมเกลาทางสังคม ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริต จนกระทั่งไม่
ทนต่อการทุจริต และก่ อให้เ กิด การลงโทษทางสังคม อันจะท าให้เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะ
กระทาการทุจริต
๔.๒ การปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์สว่ นรวมให้ได้ ซึ่งถือเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
๔.๓ กาหนดและจัดทาแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
๔.๔ การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทา
ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความสาคัญ และเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้
๕. นโยบายด้านคุณธรรมในการทางาน
๕.๑ จัดทามาตรฐานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ชัดเจน และเป็นไปตามระเบียบ
ขั้นตอน มีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
๕.๒ การบริหารงานบุคคล จะต้องมีการสอนงานแลกเปลี่ยนความรู้ และมอบหมาย
งานที่เป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ
๕.๓ การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไป
อย่างโปร่งใส และจะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จาเป็นต่อการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่าง
คุ้มค่ามากที่สุด
๕.๔ การมี คุ ณ ธรรมในการสั่ ง งานหรื อ มอบหมายให้ แ ก่ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ จ ะต้ อ ง
คานึงถึงขอบเขตอานาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้มอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงาน

ทุกคนอย่างเท่าเทีย มกัน มีการสื่อสารและเอาใจใส่ ติดตามในการมอบหมายงานที่ได้รับมอบหมายไป
ตลอดจนรับผิดชอบผลงานที่ได้รับมอบหมายไปด้วย
๕.๕ การให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๖. นโยบายการสื่อสารภายในหน่วยงาน
หน่วยงานต้องมีรูปแบบ วิธีการ การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง ๕ ด้าน ให้
เจ้ า หน้า ที่ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานทุ ก คนรั บ ทราบ เพื่อ ให้ เ กิ ด ความตระหนั ก และให้ค วามส าคั ญ ถึ ง การ
ปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส
แนวทาง
๑. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลั กธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาคโปร่งใสและเป็นธรรม
๒. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวติ
๓. ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดาเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและ
เปิด โอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดาเนินการกิจกรรมทุกรูปแบบ
๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนทุกข์ผ่าน
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชัยภูมิหรือองค์การบริหารส่วนตาบลสระโพนทอง
๕. กรณีพบการทุจริตจาดาเนินการสอบสวนและลงโทษถึงสูงถึงขั้นสูงสุดกับ ผู้ที่ทุจริต
อย่างจริงจัง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางบุญน้อม ฦาชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระโพนทอง

