ประกาศเทศบาลตาบลอิสาณ
เรื่อง การกาหนดนโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาเทศบาลตาบลอิสาณให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
*****************************
ตามประกาศเทศบาลตาบลอิสาณ เรื่องการประกาศเจตจานงในการบริหารงาน ลงวันที่
25 มกราคม 2560 ได้ประกาศแสดงเจตจานงที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความ
โปร่งใส ปราศจากการทุจริตและพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจานงทั้งต่อ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงานไปแล้ว นั้น
เพื่อส่งเสริมให้เทศบาลตาบลอิสาณ เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
บริหารงาน จึงกาหนดนโยบายหลัก มาตรการ เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมของเทศบาล
ตาบลอิสาณ ให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึง
1. ด้านความโปร่งใส สาธารณชนและประชาชนผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลของ
เทศบาลตาบลอิสาณได้อย่างสะดวกในช่องทางที่กาหนด มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา สามารถ
ตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของเทศบาล และ
มีการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ
แนวปฏิบัติ
1) ดาเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน
2) ดาเนินการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันมิ
ให้ราชการเสียประโยชน์
3) ดาเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานของเทศบาลอย่างชัดเจน ถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
4) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจหลักของ
เทศบาล
5) เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็นและติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินงานของเทศบาล
6) มีระบบจัดการเรื่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนให้
ประชาชนรับอย่างชัดเจน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนามาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงาน
1.1 นโยบายดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
1.1.1 นโยบายหลัก
มุ่งเน้นและให้ความสาคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องดาเนินการตามที่
กฎหมายกาหนดอย่างเคร่งครัด ด้านความโปร่งใส มิให้เกิดโอกาสในการเกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างได้
1.1.2 มาตรการ/แนวทาง
1) กากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ดาเนินการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์อื่น ๆ รวมถึงช่องทาง
อื่น ๆ ที่หลากหลาย

2) กากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นประจาทุกเดือน และเผยแพร่ต่อสาธารณะทั้งทางเว็บไซต์และช่องทางอื่นที่หลากหลาย
3) กาหนดมาตรการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน โดยกาหนดเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
4) กากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รวมถึงการรายงานผลการวิเคราะห์ เพื่อนามาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง
1.2 นโยบายการให้เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลหน่วยงาน ประกอบด้วย
1.2.1 นโยบายหลัก
ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจและข้อมูลการ
ดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของ
หน่วยงานได้หลากหลายช่องทาง โดยยึดหลักความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตรงไปตรงมาและ
ตรวจสอบได้ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย
1.2.2 มาตรการ/แนวทาง
1) กาหนดให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ จัดทาสื่อเอกสารเผยแพร่ข้อมูล
ของหน่วยงานในช่องทางที่หลากหลาย
2) พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้มีความรอบรู้ข้อมูลต่าง
ๆ ในภาพรวมของเทศบาล เพื่อให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทาการ
3) พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อทาการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
4) กาหนดให้ทุกอย่าง/ฝ่าย/งาน ในเทศบาลตาบลอิสาณ จัดทาผลการ
ดาเนินงาน พันธกิจเพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินงานของทางเทศบาลอย่างต่อเนื่อง
1.3 นโยบายส่งเสริมบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ประกอบด้วย
1.3.1 นโยบายหลัก
ให้ความสาคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงาน ตั้งแต่ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน/จัดทาแผนงาน ร่วมดาเนินการ รวมถึงร่วมตรวจสอบ
การดาเนินงานของเทศบาล
1.3.2 มาตรการ/แนวทาง
1) จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตามพันธกิจ โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2) ส่งเสริมให้ทุกกอง/ฝ่าย/งาน ภายในเทศบาลดาเนินโครงการภายใต้การ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.4 นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานและเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประกอบด้วย
1.4.1 นโยบายหลัก
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการรับฟังเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพทั้งเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดาเนินงานของเทศบาลตาบลอิ
สาณ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมตรวจสอบ โดยสามารถเข้าถึงกระบวนการร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว

1.4.2 มาตรการ/แนวทาง
1) จัดให้มีหน่วยงานกลางรับเรื่องร้องเรียน
2) จัดให้มีคู่มือที่แสดงช่องทาง ขั้นตอนการร้องเรียน และกระบวนการ
จัดการเรื่องร้องเรียน
3) กากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามกระบวนการเรื่องร้องเรียน
อย่างเคร่งครัด และรายงานผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบตามกาหนดระยะเวลาที่กาหนด
4) กากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินการเรื่อง
ร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค เสนอต่อผู้บริหารเพื่อหาแนวทางแก้ไข
2. ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย
แนวปฏิบัติ
1) ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับพร้อมรับผิดชอบต่อผลงานของเทศบาลตาบลอิ
สาณที่ส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม
2) บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ โดยมุ่งผลสาเร็จ
ของงานและพร้อมรับฟังการวิพากษ์วิจารณ์หรือติชมจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนามา
ปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น
3) เทศบาลตาบลอิสาณพร้อมรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด และมี
มาตรการดาเนินการต่อบุคลากรที่ขาดความรับผิดชอบ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
2.1 ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน/การบริหารงานทุกขั้นตอนต้องมีความ
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วน เคร่งครัด ประกอบด้วย
2.1.1 นโยบายหลัก
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้
ความสาคัญกับการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ด้วยความมุ่งมั่น อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้บริหารงานทุกระดับยึด
หลักการลริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัดและต่อเนื่อง และกากับให้บุคลากรทุกฝ่ายปฏิบัติตาม
หน้าที่ตามกรอบจรรยาบรรณของข้าราชการเทศบาลตาบลอิสาณ
2.1.2 มาตรการ/แนวทาง
1) สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ
และเผยแพร่ให้สาธารณะชนทราบในช่องทางที่หลากหลาย
2) จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และ
ระยะเวลาที่ใช้ดาเนินการ เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
3) สร้างขวัญและแรงจูงใจโดยการประกาศยกย่องให้แก่บุคลากรที่
มีจรรยาบรรณดีเด่นประจาปี
4) กาหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงาน
ของผู้บริหารระดับหน่วยงานภายในเทศบาล
5) ดาเนินการตามระเบียบวินัยแก่บุคลากรของเทศบาลอย่าง
เคร่งครัด

2.2 นโยบายการแสดงเจตจานงของผู้บริหารในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและมี
ธรรมาภิบาล ประกอบด้วย
2.2.1 นโยบายหลัก
ส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนาหน่วยงานให้
ดาเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต บริหารราชการโดยยึดหลักซื่อสัตย์ สุจริต และ
พร้อมรับผิดชอบหากเกิดความไม่เป็นธรรมหรือการทุจริตขึ้นในเทศบาล
2.2.2 มาตรการ/แนวทาง
1) จัดให้มีการแสดงเจตจานงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและต่อสาธารณชน
2) กาหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในแต่ละด้าน คือ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอด
จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงานและ
ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการของเทศบาลตาบลอิสาณ และรักษาวินัยข้าราชการโดย
เคร่งครัด
แนวปฏิบัติ
1) ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรทุกคนรักษาจรรยาบรรณข้าราชการเทศบาลและรักษาวินัย
ของตนเอง เสริมสร้างพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชารักษาจรรยาบรรณข้าราชการและมีวินัย รวมทั้งป้องกันไม่ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย
2) เทศบาลตาบลอิสาณดาเนินการทางวินับแก่ผู้กระทาความผิดอย่างเคร่งครัด
3.1.1 นโยบายหลัก
ให้ความสาคัญในการป้องกันไม่ให้บุคลากรรับเงินหรือเรียกรับเงิน สิ่งของหรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักนิติธรรม โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
เข้มงวดกับการปฏิบัตงิ านของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งใช้มาตรการเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้บุคลากรเรียกรับ
เงิน สิ่งของหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1.2 มาตรการ/แนวทาง
1) กาหนดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
และเผยแพร่ให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
2) ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย เมื่อบุคลากรกระทาความผิดเพื่อให้
บุคลากรตระหนักในการไม่รับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.3 นโยบายเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย ประกอบด้วย
3.3.1 นโยบายหลัก
ตระหนักและให้ความสาคัญกับการทุจริตเชิงนโยบายซึ่งมีลักษณะเป็นการ
ทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยงาน
ธุรกิจเอกชน /พวกพ้อง หรือมีการแทรกแซงทางการเมืองร่วมด้วย เพื่อเอื้อเฟื้อประโยชน์ในสัญญาโครงการ

หรือสัมปทานของหน่วยงาน หรือแลกเปลี่ยนการกาหนดนโยบายหรือการอนุมัติใด ๆ ของผู้บริหารหน่วยงาน
3.3.2 มาตรการ/แนวทาง
1) กาหนดให้มีการรณรงค์เผยแพร่ หรือให้ความรู้เกี่ยวกับโทษทางวินัย เมื่อมีการ
ทุจริตเชิงนโยบาย
2) กาหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร
ระดับหน่วยงานภายในเทศบาล
4. ด้านวัฒนธรรมในองค์กร วัฒนธรรมการทางานของเทศบาลตาบลอิสาณ เป็นไปอย่างมี
คุณธรรมและธรรมาภิบาล เริ่มต้นจากการรักษาความซื่อสัตย์สุจริตในตนเองและมีค่านิยมร่วมในการต่อต้าน
การทุจริต มีแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติ
1) ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้นาในการแสดงเจตจานงซื่อสัตย์สุจริต และกาหนดให้มีการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปแบบ
2) แต่งตั้งคณะทางานต่อต้านการทุจริตเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ดาเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบงาน กาหนดมาตรการ ออกระเบียบเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึง
การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการดาเนินงาน
4.1 นโยบายการปลูกฝังและการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย
4.1.1 นโยบายหลัก
การให้ความสาคัญกับการถ่ายทอดพฤติกรรมการทางานที่ดีให้กับบุคลากร
มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ ไม่ยอมรับ ไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงานทุก
ประเภท เกิดความอายและกลัวที่จะกระทาการทุจริต ไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะดาเนินการเพื่อยับยั้งการ
ทุจริต
4.1.2 มาตรการ/แนวทาง
1) กาหนดให้มีการรณรงค์หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยเมื่อ
บุคลากรกระทาการทุจริต
2) สร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานอย่างสุจริต ไม่เพิกเฉย
และพร้อมที่จะดาเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต
4.2 นโยบายเกี่ยวกับการดาเนินการเพื่อป้องกันและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ประกอบด้วย
4.2.1 นโยบายหลัก
ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการดาเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน โดยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทาที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ
สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ และให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
4.2.2 มาตรการ/แนวทาง
1) กาหนดให้มีการจัดคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนของเทศบาลตาบลอิสาณ
2) กาหนดให้มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

4.3 นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย
4.3.1 นโยบายหลัก
ให้ความสาคัญกับการป้องกันการทุจริต โดยจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามหาร
ทุจริตของหน่วยงานและการนาแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ความสาคัญ
กับกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในเกี่ยวกับการดาเนินงานที่มีความเสี่ยงหรือมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
4.3.2 มาตรการ/แนวทาง
1) กาหนดให้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
ดาเนินการและประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้งรายงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
2) จัดตั้งกลุ่มบุคลากรหรือจัดตั้งชมรมเพื่อการบริหารงานโปร่งใส ช่วยในการ
ป้องกันและตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
4.4 นโยบายป้องกันปราบปรามการรับสินบนเพื่อป้องกันหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และ
ประพฤติมิชอบขึ้น ประกอบด้วย
4.4.1 นโยบายหลัก
เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับของเทศบาลตาบลอิสาณ เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากทุจริต
4.4.2 มาตรการ/แนวทาง
1) บุคลากรของเทศบาลตาบลอิสาณ ต้องปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
2) บุคลากรของเทศบาลตาบลอิสาณ จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของเทศบาลตาบลอิสาณ หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตาบ
อิสาณ หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ลักษณะอื่นใด
๓) บุคลากรของเทศบาลตาบลอิสาณ จะต้องไม่เสนอว่าจะทาให้ สัญญาว่าจะทาให้
หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใด โดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทาการ ไม่กระทา
การ หรือประวิงการกระทาอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย
๔) เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงาน
ผู้บังคับบัญชาหรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลอิสาณทันที
5) เทศบาลตาบลอิสาณคานึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องบุคลากรที่ปฏิเสธการรับ
หรือให้สินบน โดยจะไม่ดาเนินการด้านลบต่อบุคลากรนั้น
6) สาหรับการจัดซื้อ จัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดาเนินการจัดซื้อ จัด
จ้างทุกชนิด การดาเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลัก ธรรมาภิ
บาล และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติ
1) มีการกาหนดขั้นตอน คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานชัดเจน มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ
หรือมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เท่า
เทียม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2) มีระบบการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และกากับ
มาตรฐานหี่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
3) ผู้บริหารทุกระดับมีคุณธรรมในการบริหารงาน ทั้งด้านการบริหารงานบุคลากร การ
บริหารงบประมาณ และการมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม
4) ผู้บริหารทุกระดับเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าทีใ่ ห้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.1 นโยบายเกี่ยวกับการกาหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่
ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ ประกอบด้วย
5.1.1 นโยบายหลัก
ให้ความสาคัญและเข้มงวดกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรฐาน/คู่มือ
ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้องและความเสมอภาค ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอย่าง
เคร่งครัด และเป็นธรรม
5.1.2 มาตรการ/แนวทาง
1) ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ
2) ให้มีการปฏิบัติงาน / การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม
3) ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐานและยึด
ความถูกต้อง
5.2 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล
5.2.1 นโยบายหลัก
ให้ความสาคัญเกี่ยวกับระบบคุณธรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยหลัก
คุณธรรม ยึดหลักการคานึงถึงความรู้ความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และหลักความยุติธรรม
5.2.2 มาตรการ/แนวทาง
1) จัดทาแนวทางหรือวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคลด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีความชัดเจน เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบต่าง ๆ
2) จัดให้มีการบริการทรัพยากรบุคคลด้วยระบบคุณธรรม ไม่ใช่หลักอุปถัมภ์และใช้
หลักความมั่นคง การรับรองการเป็นมืออาชีพ มีทางก้าวหน้า มีค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม ที่เป็น
เกียรติและศักดิ์ศรี
3) สร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี

5.3 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย
5.3.1 นโยบายหลัก
ให้ความสาคัญกับการบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
อย่างเป็นระบบ ตามหลักความโปร่งใส หลักนิติธรรม ตรวจสอบได้และพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จาเป็นต่อการ
ดาเนินงานตามภารกิจของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล โดยยึดหลักความคุ้มค่า
5.3.2 มาตรการ/แนวทาง
บริหารงบประมาณโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณให้เป็นไปด้วยความจาเป็น คุ้มค่า โปร่งใสและตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
และการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
5.4 นโยบายในการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ
ประกอบด้วย
5.4.1 นโยบายหลัก
ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการ
กระจายงานในหน่วยงานที่ความรับผิดชอบ และอานาจการตัดสินใจภายในขอบเขตที่กาหนด โดยไม่เลือก
ปฏิบัติเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีการสื่อสารและเอาใจใส่ติดตามในการ
มอบหมายงานที่ได้มอบหมายไป ตลอดจนรับผิดชอบในผลงานที่ได้รับมอบหมาย
5.4.2 มาตรการ/แนวทาง
1) กระจายอานาจหน้าที่และมอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบ โดย
คานึงถึงขอบเขต อานาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
2) ติดตามตรวจสอบและรับผิดชอบผลของงานที่ได้รับมอบหมาย
5.5 นโยบายที่ให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
5.5.1 นโยบายหลัก
ให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมการทางานของผู้ปฏิบัติงาน ส่งเสริม
สนับสนุนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงาน
5.5.2 มาตรการ/แนวทาง
การจัดสภาพแวดล้อมการทางานตามความต้องการของบุคลากรของ
เทศบาลที่เหมาะสม จาเป็น ที่เอื้ออานวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เผยแพร่บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตาบลอิสาณ ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน
แนวทางปฏิบัติ
1) ให้ความสาคัญในการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลอิสาณ
อย่างเปิดเผย กว้างขวาง ทั่วถึง บนพื้นฐานแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน
6.1 นโยบายหลัก
ให้ความสาคัญของรูปแบบ วิธีการ การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับทั้ง
นโยบายทั้ง 5 ด้านให้บุคลากรทุกคน ทุกประเภท ทุกระดับในเทศบาลรับทราบ เพื่อให้เกิดผลต่อความ
ตระหนักและให้ความสาคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส

6.2 มาตรการ/แนวทาง
ถ่ายทอดนโยบาย/มาตรการการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตใน
หน่วยงานให้บุคลากรทุกคน ทุกประเภท ทุกระดับ รับรู้ เข้าใจ และนาไปปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและความ
โปร่งใส และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)
นายกเทศมนตรีตาบลอิสาณ

