ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง
เรื่อง การกาหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม
**************************
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง อาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี มีกรอบแนวคิด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง
ให้เคารพศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ส่งเสริมคนดี มีจิตบริการ และดาเนินชีวิตพอเพียงโดยมีคุณธรรม จริยธรรม
เป็นพื้นฐานภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย จึงขอประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม
ดังนี้
๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามและ ใช้หลักธรรมในการดาเนินชีวิต
๒. สร้างทัศนคติที่ดีงามในการสืบทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามขององค์กร
๓. ส่งเสริมการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาน าทางชีวิตมีความขยันประหยัดและซื่อสัตย์
๔. การบริหารองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลากรได้รับความเป็นธรรมและเสมอภาค
๕. สร้างความสามัคคี พัฒนาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเครือข่ายทุกภาคส่วน
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายทางด้านจริยธรรมในระบบ
ราชการ และมีบทบาทสาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐ และให้บริการแก่ประชาชน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. ๒๕65

(นายศักดิ์ดา นิกพิมพ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
***************************
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง อาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี มีกรอบแนวคิด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตาบลป่าไม้งาม ให้บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าไม้งาม ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่
ได้กาหนดไว้ ดังนี้
•

•

•

•

ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกฎ
ระเบียบ และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต
คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน แก่ผู้ที่มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือ
โดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองฮาง และโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ
ได้ทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
ในการดาเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตและคอร์รัปชั่น บุคลากรทุกระดับ จะต้องปฏิบัติ
โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง
o การให้ หรือรับของขวัญ ของกานัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตาม
แนวปฏิบัติที่ดีที่กาหนดไว้ในคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและ จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบาย
การป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน
o การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องกระทาในนามองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮางแก่องค์กร
ใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ มีใบรับรอง และต้อง
ดาเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าไม้งาม
ที่กาหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเงิน
บริจาคไม่ได้ถูกนาไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
o การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใด ต้องมีการ
ระบุชื่อองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบล และต้องดาเนินการด้วยความ
โปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบขององค์การบริหารส่วนตาบลที่กาหนดไว้ และถูกต้องตาม
กฎหมาย

o

o

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดต่องานกับ
ภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดาเนินของ
องค์การบริหารส่วนตาบลไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ซื่อสัตย์ และต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
องค์การบริหารส่วนตาบลมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ดาเนินการ หรือดาเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการ
นาทรัพยากรใดๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล ไปใช้เพื่อดาเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง
อันจะทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลสูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไป
มีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
•

•

•

•

•

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสาคัญ
และมีจิตสานึกในการ ต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการ
ทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ
แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล
ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกาหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่
สื่อสารทาความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนาไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติ นี้
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮางจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่
แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่น ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองฮาง รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธต่อการกระทา โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้
ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่กาหนดไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียน
ผู้ที่กระทาการทุจริต คอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระทาผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล สาหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กาหนดไว้รวมถึง
อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานั้นผิดกฎหมายด้วย
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดาเนินงานอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการดาเนินธุรกิจ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. ๒๕65
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง
เรื่อง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง อาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
**************************
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง อาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี มีอุดมการณ์ใน
การมุ่งเสริมสร้างคุณภาพในการบริการประชาชนอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและมี
กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติให้ความเคารพศักดิ์ศรี
และคุณค่าความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมคนดี มีจิตบริการ และดาเนินชีวิตพอเพียง โดยมีคุณธรรม จริยธรรมเป็น
พื้นฐาน ภายใต้องค์กร ธรรมาภิบาล เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง
จึงได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง จึงขอประกาศแสดงเจตจานงและความมุงมั่น
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่า องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง มีนโยบายกาหนด
ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติและข้อกาหนดในการดาเนินการที่เหมาะสม ตามเจตนารมณ์/นโยบาย หน.คสช.
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. ๒๕65
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