ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค่า
เรื่อง กาหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค่า
****************************************************
องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ านค่า เป็ น หน่ ว ยงานในสั งกัด กระทรวงมหาดไทย มี ห น้ าที่ ต าม
พระราชบั ญ ญั ติส ภาตาบล และองค์การบริห ารส่ ว นต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบั บที่ 3 พ.ศ.
2542) มาตรา 66, 67 และ 68 และอานาจหน้าที่พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 16 เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค่า มีระบบการ
บริ ห ารจั ด การที่ ดีตามหลั กธรรมาภิบ าลตามเจตนารมณ์ ของรัฐ ธรรมนู ญ ราชาอาณาจัก รไทย (ฉบั บ ชั่ว คราว)
พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุ ทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564 ) และนโยบายรัฐ บาล ข้ อ ที่ 10 การส่ งเสริม การบริ ห ารราชแผ่ น ดิ น ที่ มี
ธรรมาภิ บ าลและการป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริตและประพฤติ มิช อบในภาครัฐ ก าหนดให้ ป ลู ก ฝั งค่านิ ย ม
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีค วามเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์ สุจริต ควบคู่กับการ
บริหารจัดการภาครัฐที่มีป ระสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ าหน้าที่
ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ในระบบราชการ นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค่า จึงได้กาหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขึ้น เพื่อ
เป็ น มาตรฐานและแนวทางปฏิ บั ติ ใ ห้ บุ ค ลากรทุ ก คนพึ ง ยึ ด ถื อ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ค วบคู่ กั บ กฎ ระเบี ย บ
ข้อบังคับอื่น ๆ ดังนี้
1. ด้านความโปร่งใส
1.1 เปิดโอกาสให้มีผู้ส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของ
หน่วยงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
1.2 ในการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องดาเนินการและส่ งเสริมให้เกิดความ
โปร่งใส ในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกาหนด
1.3 ให้เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างชัดเจนถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงการให้
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกรวดเร็ว
1.4 เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับ การปฏิ บั ติห น้าที่ของเจ้าหน้ าที่ไม่โปร่งใสหรือทุ จริตต่ อ
หน้าที่จะต้องมีการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมแจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ
2. ด้านความพร้อมผิด
2.1 ในการปฏิบั ติงาน/การบริหารงาน ทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบี ยบข้อบั งคับ ต่าง ๆ อย่ างครบถ้วนเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลงานการปฏิบัติงาน
ของตน
/3.ด้านความปลอด......

-23. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
3.1 ไม่ มี ก ารเรี ย กรั บ เงิน สิ่ งของ หรือ ผลประโยชน์ อื่ น ใดจากผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย หากมี ก าร
ร้องเรียนหรือชี้มูลว่าการกระทาความผิดจะต้องย้ายออกจากพื้นที่ก่อน
3.2 ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องของตนหรือผู้อื่น
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
4.1 ให้ เจ้ าหน้ าที่ ในหน่ วยงานมีค วามเข้ าใจกับ การกระทาที่เป็น ประโยชน์ ทับ ซ้อ นหรือ
สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์รวมได้
4.2 สร้างวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนจ่อการทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน
หน่วยงาน
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
5.1 ให้จัดทาคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบ
ขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
5.2 ในการบริหารงานบุคคล จะต้องมีการสอนงานแลกเปลี่ยนความรู้และมอบหมายงานที่มี
ความเป็นธรรม เท่าเทียม มีการเสนอแนวความคิดที่แตกต่างและไม่เลือกปฏิบัติ
5.3 ให้ความสาคัญแก่สภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและส่งเสริมในการปฏิบัติงาน
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน
หน่วยงานต้องจัดทาข้อมูล วิธีการ การสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 4 ด้านให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพื่อให้เกิดความตระหนักและให้ความสาคัญถึงการปฏิบัติทีมีคุณธรรมและความ
โปร่งใส
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

(นายพลวัฒน์ นันตะกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค่า

