
 
 
                           

  ประกาศเทศบาลตําบลท�าแร� 
เรื่อง  กําหนดนโยบายความโปร�งใสและตรวจสอบได ของเทศบาลตําบลท�าแร� 

  

 ตามเจตนารมณ#ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข อมูล
ข�าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว�าด วยหลักเกณฑ#และวิธีการบริหารกิจการบ านเมืองท่ีดี 
พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร#ชาติว�าด วยการป8องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
นโยบายของรัฐบาล  ข อท่ี ๑๐ การส�งเสริมการบริหารราชการแผ�นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป8องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และ ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร�งใส  กําหนดให ปลูกฝAงค�านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักด์ิศรี ความเปDน
ข าราชการและความซ่ือสัตย#สุจริต  ควบคู�กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือป8องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ าหน าท่ีของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต องการ             
พร อมอํานวยความสะดวกแก�ประชาชน เพ่ือสร างความเชื่อม่ันในระบบราชการ   

  เทศบาลตําบลท�าแร�  จึงได กําหนดนโยบายความโปร�งใสและตรวจสอบได ของเทศบาลตําบลท�าแร�  
เพ่ือเปDนมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ และค�านิยมสําหรับข าราชการและบุคลากรขององค#กรทุกคนได ยึดถือ และ
ปฏิบัติควบคู�กับกฎ  ระเบียบ  และข อบังคับอ่ืนๆ  โดยมุ�งม่ันท่ีจะนําหน�วยงานให ดําเนินงานตามภารกิจด วย
ความโปร�งใส  บริหารงานด วยความซ่ือสัตย#สุจริต  มีคุณธรรม  ปราศจากการทุจริต  เพ่ือให บรรลุเจตนารมณ#
ดังกล�าว จึงกําหนดแนวทางให ส�วนราชการในเทศบาลตําบลท�าแร�ถือปฏิบัติและดําเนินการ  ดังนี้ 

  ๑. นโยบายความโปร�งใสและตรวจสอบได� 
    ๑.๑ ด�านความโปร�งใส 
   ๑) เปJดโอกาสให ผู มีส�วนได เสียเข ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงานในข้ันตอนต�างๆ 
ของหน�วยงานตามภารกิจหลักของหน�วยงาน 
   ๒) การดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ างจะต องดําเนินการและส�งเสริมให เกิด
ความโปร�งใสในทุกข้ันตอนตามกฎหมายท่ีกําหนด 
   ๓) เปJดเผยข อมูลต�างๆ ของหน�วยงานอย�างชัดเจน ถูกต อง และครบถ วน  รวมถึง
การให ประชาชนหรือผู มีส�วนได ส�วนเสียสามารถเข าถึงข อมูลต�างๆ ของหน�วยงานได โดยสะดวกและรวดเร็ว 
   ๔) เม่ือมีเรื่องร องเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติหน าท่ีของเจ าหน าท่ีไม�โปร�งใสหรือทุจริต
ต�อหน าท่ีจะต องมีการสอบข อเท็จจริงให แล วเสร็จโดยเร็ว พร อมแจ งผลการดําเนินการให ผู ร องเรียนทราบ  

๑.๒ ด�านความพร�อมรับผิด 
๑) ในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน  ทุกข้ันตอนของเจ าหน าท่ีต องมีความถูกต อง  

ตามกฎหมาย ระเบียบข อบังคับต�างๆ อย�างครบถ วนและเคร�งครัด  กล าหาญท่ีจะรับผิดชอบในผลการ
ปฏิบัติงานของตน 

๒) ต องปฏิบัติงานตามหน าท่ีอย�างเต็มใจและมีประสิทธิภาพและสร างความเชื่อม่ัน
แก�สังคมว�าจะขับเคลื่อนหน�วยงานให เปDนไปตามหลักธรรมาภิบาล   โดยการกําหนดทิศทางและนโยบายของ
ผู บริหารท่ีจะต องมีเจตจํานงในการบริหารงานอย�างซ่ือสัตย#สุจริตและพร อมรับผิดชอบเม่ือเกิดการผิดพลาด  
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๑.๓ ด�านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
๑) ไม�ให เจ าหน าท่ีใช ตําแหน�งหน าท่ีในการเอ้ือประโยชน#โดยต องมีนโยบาย/แนวทาง  

เพ่ือป8องกันไม�ให เจ าหน าท่ีใช ตําแหน�งในหน าท่ีในการเอ้ือประโยชน#แก�ตนเอง พวกพ องของตนเอง หรือผู อ่ืนผู ใด  
๒) ไม�ให เจ าหน าท่ีเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน#อ่ืนใดจากผู มีส�วนได ส�วนเสีย  

โดยต องมีแนวทางป8องกันการปฏิบัติงานของเจ าหน าท่ีในหน�วยงานท่ีเปDนพฤติกรรมท่ีเข าข�ายการทุจริตต�อหน าท่ี  
เช�น  การเรียกรับเงิน  สิ่งของ  หรือผลประโยชน#ใดๆจากผู มีส�วนได ส�วนเสียเพ่ือแลกกับการปฏิบัติงานของตนเอง  
หรือการปฏิบัติ/ละเว นการปฏิบัติหน าท่ี/การใช ตําแหน�งหน าท่ีของตนเองอย�างไม�เปDนธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชน#
แก�ตนเอง พวกพ องของตนเอง หรือผู อ่ืนผู ใด 

๓) ผู บริหารต องปฏิบัติหน าท่ีท่ีไม�เปDนพฤติกรรมท่ีเข าข�ายการทุจริตในเชิงนโยบาย  
ซ่ึงมีลักษณะเปDนการทุจริตท่ีเกิดจากความสัมพันธ#เก้ือหนุนกันระหว�างผู บริหารของหน�วยงานกับผู มีส�วนได ส�วน
เสียท่ีเปDนหน�วยธุรกิจเอกชน เพ่ือเอ้ือผลประโยชน#ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหน�วยงาน  แลกเปลี่ยน
กับการกําหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผู บริหารของหน�วยงาน 

๑.๔ ด�านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค)กร 
๑) การดําเนินการเพ่ือป8องกันผลประโยชน#ทับซ อนในหน�วยงาน  โดยการสร างให 

เจ าหน าท่ีในหน�วยงานมีความเข าใจเก่ียวกับการกระทําท่ีเปDนผลประโยชน#ทับซ อนหรือสามารถแยกแยะ
ประโยชน#ส�วนตนและประโยชน#ส�วนรวมได  

๒) การสร างวัฒนธรรมเพ่ือให เกิดวัฒนธรรมท่ีไม�ทนต�อการทุจริตจนก�อให เกิด
วัฒนธรรมในการร�วมต�อต านการทุจริตได  โดยการปลูกฝAง สั่งสอน หรือถ�ายทอดพฤติกรรมและทัศนคติในการ
ปฏิบัติงานของเจ าหน าท่ีจนกลายเปDนแนวทางปฏิบัติประจําหรือวัฒนธรรมของหน�วยงาน 

๓) การป8องกันและปราบปรามการทุจริตในองค#กร  โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป8องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถ�วงดุลภายในหน�วยงานท่ีเข มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

๑.๕ ด�านคุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน 
๑) จัดทําคู�มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีชัดเจนและเปDนไปตาม

ระเบียบข้ันตอน และมีระบบป8องกันและตรวจสอบเพ่ือป8องกันการละเว นการปฏิบัติหน าท่ี  โดยการกําหนดให 
มีคู�มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

๒) การบริหารงานบุคคล  โดยการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เช�น การบรรจุ 
แต�งต้ัง การคัดเลือก การสอบคัดเลือก การโยกย าย พิจารณาความดีความชอบต องเปDนไปด วยความยุติธรรม            
มีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหน�วยงาน 

๓) การบริหารงบประมาณ  โดยการบริหารงบประมาณการใช จ�ายเงินงบประมาณ
จะต องเปDนไปอย�างโปร�งใส  และคุ มค�ามากท่ีสุด 

๔) มีการมอบหมายงานท่ีมีความเปDนธรรม เท�าเทียม และไม�เลือกปฏิบัติ           
โดยพฤติกรรมของหัวหน างานต องแสดงถึงการมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให แก�ผู ใต บังคับบัญชา  
และต องคํานึงถึงขอบเขตอํานาจหน าท่ีตามกฎหมายของผู รับมอบหมายงาน มีความเปDนธรรม แก�ผู รับมอบหมายงานทุกคน  
อย�างเท�าเทียมกัน 

๕) ให ความสําคัญกับสภาพแวดล อมท่ีเอ้ืออํานวยและส�งเสริมการปฏิบัติงาน               
โดยผู บริหารหน�วยงานต องให ความสําคัญกับสภาพแวดล อมท่ีเอ้ืออํานวยและส�งเสริมการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองค#กร 
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๑.๖ ด�านการส่ือสารภายในหน�วยงาน  
หน�วยงานต องมีรูปแบบ วิธีการ การสื่อสาร เพ่ือถ�ายทอดเก่ียวกับนโยบายท้ัง ๕ ด าน  

ให เจ าหน าท่ีในหน�วยงานรับทราบเพ่ือให เกิด  ความตระหนักและให ความสําคัญถึงการปฏิบัติงานท่ีมีคุณธรรม
ความโปร�งใส 

  ๒.แนวทางในการถือปฏิบัติ 
   ๒.๑ บริหารงานและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมุ�งตอบสนองความต องการ
ของประชาชนด วยการบริการอย�างรวดเร็ว ถูกต อง เสมอภาค โปร�งใสและเปDนธรรม 
   ๒.๒ ปลูกฝAงค�านิยมและทัศนคติให บุคลากรในสังกัด มีความรู ความเข าใจ ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 
   ๒.๓ ดําเนินการจัดซ้ือ  จัดจ าง  ส�งเสริมการดําเนินการให เกิดความโปร�งใสในทุก
ข้ันตอนและเปJดโอกาสให ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  และภาคประชาชนเข ามามีส�วนร�วมในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานโดยเปJดเผยข อมูลข�าวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
   ๒.๔ ประชาสัมพันธ#ให ประชาชนแจ งข อมูลข�าวสาร เบาะแสการทุจริต ร องเรียน         
ร องทุกข#ผ�านศูนย#ดํารงธรรมเทศบาลตําบลท�าแร�  ศูนย#ดํารงธรรมอําเภอเมืองสกลนคร กล�องรับเรื่องร องเรียน 
หรือทางเว็บไซต#(Web site) ของเทศบาลตําบลท�าแร� เปDนต น 
   ๒.๕ กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผู ท่ีทุจริตอย�างจริงจัง 

  จึงประกาศให ทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   28  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

 

                                                                     

     
 (นางบังอร  นาคทอง)  
      ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน าท่ี 

 นายกเทศมนตรีตําบลท�าแร� 
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