ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
เรื่อง การกาหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน และลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
**********************************
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ยึดถือเป็นหลั กการหรื อแนวทางปฏิ บั ติ เพื่ อเป็ น
เครื่องกากับความประพฤติของตนหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลประทัดบุ ให้อยู่ในความถูกต้องดีงาม มีจิตบริการ และดาเนินชีวิตพอเพียง โดยมีคุณธรรม จริยธรรม
เป็นพื้นฐานภายใต้องค์กรธรรมาภิบาล จึงขอประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้
1. พึงดารงตนให้ตั้งมัน่ อยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความชื่อสัตย์ สุจริต เสียสละและมี
ความรับผิดชอบ
2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก
4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
เพือ่ ให้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐาน
และมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ จึงกาหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริ ย ธรรม
ของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จั ง หวั ด สุ ริ นทร์ พ .ศ.2559 เพื่ อรั กษา
ประโยชน์ ส่ว นรวม เป็ นกลางทางการเมื อง อานวยความสะดวกและให้ บ ริ การแก่ ป ระชาชนตามหลั ก
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการ รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕63

(นางเขมานันท์ ขบวนฉลาด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน และลูกจ้าง
มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่ น
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
**********************************
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ได้ประกาศกาหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของข้าราชการหรือพนักงาน และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อให้
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ยึดถือเป็นหลักการหรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องกากับ ความประพฤติ
ของตน องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ จึ ง มี นโยบายการกาหนดความรั บ ผิ ด ชอบ แนวปฏิ บั ติ และ
ข้อกาหนดในการดาเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการและต่อต้านทุจริตคอร์ รั ป ชั่ น และเป็ นแนวทางการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณ
วิชาชีพ รวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
การทุจริต คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. ไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้ ห รื อรั บ
สินบน แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับ องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ในเรื่ องที่ ต นมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้ องแจ้ ง ให้ ผู้บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อบุ ค คลที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
4. ในการดาเนินการใด ๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น บุคลากรทุกระดับ
จะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง
4.1 การให้หรือรับของขวัญของกานัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่กาหนดไว้
4.2 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกานัลใด ๆ หรือประโยชน์อื่นอันเป็นการ
ชักนาให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน
4.3 การให้เงินสนับสนุ น ไม่ ว่ า จะเป็ นเงิ น วั ต ถุ ห รื อทรั พ ย์ สิน แก่ กิจ กรรมหรื อ
โครงการใด ต้ องมี การระบุ ชื่อ องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลประทั ด บุ โดยการให้ การสนั บ สนุ นนั้ นต้ องมี
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม ภาพลักษณ์ที่ดีและต้องดาเนินการด้วยความโปร่ ง ใส ผ่ า นขั้ นตอนตาม ระเบี ย บที่
กาหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย
4.4 การจัดซื้อ จัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดต่องานกับภาครัฐหรื อ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดาเนิน ให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้า ที่
ในการควบคุม กากับดูแล จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
/4.5 องค์การ...

-24.5 องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ มีนโยบายเป็ นกลางทางการเมื องโดย
บุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ ด าเนิ นการ หรื อด าเนิ น
กิจกรรมใด ๆ รวมถึงการนาทรัพยากรใด ๆ ไปใช้เพื่อดาเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะทาให้ องค์การ
บริหารส่วนตาบลประทัดบุ สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ย วข้ องและ
การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้ บุ ค ลากรทุ กระดั บ เห็ น
ความสาคัญและมีจิตสานึกในการป้องกันและต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่ อ
ป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ
2. แนวปฏิบัติในการต่ อต้ า นการทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั่ นนี้ ครอบคลุ ม ไปถึ ง กระบวนการ
บริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกาหนดให้ ผู้บั ง คั บ บั ญ ชาทุ กระดั บ มี ห น้ า ที่ สื่อสาร
ทาความเข้าใจกั บ พนั กงานผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อนาไปใช้ ป ฏิ บั ติ ใ นหน้ า ที่ ที่ อยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบ และ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้
3. องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้ ม ครองพนั กงาน หรื อ
บุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่น ที่เกี่ยวข้ องกั บ องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบล
ประทัดบุ รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธ ต่อการกระทา โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ
ในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่กาหนดไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียน
4. ผู้ที่กระทาการทุจริต คอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระทาผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สาหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รบั การพิจารณาโทษทางวินัยทีก่ าหนดไว้ รวมถึงอาจ
ได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานั้นผิดกฎหมายด้วย
5. องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ จะสอบทานแนวปฏิบัตแิ ละมาตรการดาเนินงานอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย
ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต คอร์รัปชั่น
การรับเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทาที่อาจท าให้ เกิ ด ความสงสั ย ได้ ว่ า เป็ นการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทีเ่ กิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ผ่านช่องทางการ
รับเรื่องที่ได้กาหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือ
ข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่ง มายั ง องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบล
ประทัดบุ หมู่ 3 ตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ หรือ WWW.PRATADBU.GO.TH
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

(นางเขมานันท์ ขบวนฉลาด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ

