ประกาศเทศบาลตาบลตลาด
เรื่อง การกาหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม
**************************
เทศบาลตาบลตลาด อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งส่ง เสริมสร้างคุณภาพบุคลากรเทศบาลตาบลตลาด ให้เคารพศักดิ์ศรีคุณค่าความ
เป็นมนุษย์ส่งเสริมคนดี มีจิตบริการ และดาเนินชีวิตพอเพียงโดยมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพื้นฐานภายใต้องค์กร
ธรรมาภิบาล เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย จึงขอประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้
๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามและ ใช้หลักธรรมในการดาเนินชีวิต
๒. สร้างทัศนคติที่ดีงามในการสืบทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามขององค์กร
๓. ส่งเสริมการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมานาทางชีวิตมีความขยันประหยัดและซื่อสัตย์
๔. การบริหารองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลากรได้รับความเป็นธรรมและเสมอภาค
๕. สร้างความสามัคคี พัฒนาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเครือข่ายทุกภาคส่วน
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเสนอแนะเกี่ยวกับ นโยบายทางด้านจริยธรรมในระบบ
ราชการ และมีบทบาทสาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐ และให้บริการแก่ประชาชน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายดวน ฤทธิ์จอหอ)
นายกเทศบาลตาบลตลาด

ประกาศเทศบาลตาบลตลาด
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
***************************
เทศบาลตาบลตลาด อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการป้ องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่ง ส่งเสริม สร้างคุณ ภาพบุ คลากรเทศบาลตาบลตลาด ให้
บุคลากรทุกระดับของเทศบาลตาบลตลาด ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กาหนดไว้ ดังนี้








ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกฎ
ระเบียบ และข้อบังคับของเทศบาลตาบลตลาด โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชั่น ในทุก
รูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน แก่ผู้ที่มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตาบลตลาด ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ละเลยหรือเพิ กเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัป ชั่นที่เกี่ยวข้องกับ เทศบาล
ตาบลตลาด และ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บั งคับบัญ ชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
ในการดาเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตและคอร์รัปชั่น บุคลากรทุกระดับ จะต้องปฏิบัติ
โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง
o การให้ หรื อรับของขวั ญ ของกานั ล การเลี้ยงรับ รอง และค่าใช้จ่ ายอื่น ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็น ไปตาม
แนวปฏิบัติที่ดีที่กาหนดไว้ในคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและ จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบาย
การป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน
o การให้ เงิ น บริ จ าคเพื่ อ การกุ ศ ล จะต้ อ งกระท าในนามเทศบาลต าบลตลาด แก่ อ งค์ ก รใดๆ ที่ มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม โดยต้ อ งเป็ น องค์ ก รที่ เชื่ อ ถื อ ได้ มี ใบรั บ รอง และต้ อ ง
ดาเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของเทศบาลตาบลตลาด
ที่กาหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเงิน
บริจาคไม่ได้ถูกนาไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
o การให้ เงินสนับ สนุ น ไม่ ว่าจะเป็ น เงิน วัตถุ หรื อทรัพ ย์สิน แก่ กิจกรรมหรือ โครงการใด ต้ องมี การ
ระบุชื่อเทศบาลตาบลตลาด โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจ
ภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลตาบล และต้องดาเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบ
ของเทศบาลตาบล ที่กาหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย
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ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้างกับ ภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดต่องานกับ
ภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดาเนินของ
เทศบาลตาบล ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้อง
ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลตาบล มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการ
เมือ งตามกฎหมาย แต่พึ งตระหนั กที่ จะไม่ดาเนิน การ หรือด าเนิน กิจ กรรมใดๆ รวมถึ ง การน า
ทรัพยากรใดๆ ของเทศบาล ไปใช้เพื่อดาเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะทาให้ เทศบาล
ตาบล สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้
ความช่วยเหลือทางการเมือง
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน











เทศบาลตาบลตลาด จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสาคัญและมีจิตสานึก
ในการ ต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ
แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล
ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่ พ นักงาน โดยกาหนดให้ผู้บัง คับบัญ ชาทุ กระดับ มีห น้าที่
สื่อสารทาความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนาไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ใน
ความรับ ผิดชอบ และควบคุ มดูแ ลการปฏิบั ติให้เป็ น ไปอย่างมีป ระสิท ธิภาพสอดคล้ องกับ แนว
ปฏิบัติ นี้
เทศบาลตาบลตลาด จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแส
หรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่น ที่เกี่ยวข้องกับ เทศบาลตาบลตลาด รวมถึงพนักงานที่
ปฏิเสธ ต่อการกระทา โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงาน
การทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่กาหนดไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)
ผู้ที่กระทาการทุจริต คอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระทาผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล สาหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กาหนดไว้ รวมถึง
อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานั้นผิดกฎหมายด้วย
เทศบาลตาบลตลาด จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการดาเนินธุรกิจ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายดวน ฤทธิ์จอหอ)
นายกเทศบาลตาบลตลาด

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตาบลตลาด
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
***************************
โดยที่ข้าราชการของเทศบาลตาบลตลาด มีหน้าที่และความรับผิดชอบสาคัญในการพัฒนาประเทศรวมทั้ง
การให้บริการแก่ประชาชนซึ่งจาเป็นต้องทางานร่วมกันหลายฝ่ายฉะนั้นเพื่อให้ข้าราชการพลเรือนมี ความประพฤติ
สานึกในหน้าที่สามารถประสานงานกับทุกฝ่ายตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ยิ่ง ขึ้ น จึ ง สมควรให้ มี ข้อ บั งคั บ เทศบาลต าบลตลาด ว่ าด้ วยจรรยาบรรณของขาราชการไว้ เป็ น ประมวลความ
ประพฤติเพื่อรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณเกียรติฐานะของข้าราชการเทศบาลตาบลตลาด จะ
ยังผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและยกย่องของบุคคลโดยทัว่ ไป จึงออกข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของขา
ราชการเทศบาลตาบลตลาด ไว้โดยต่อไปนี้

จรรยาบรรณต่อตนเอง
๑. ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ละเว้นจากอบายมุข ความชั่วทั้งปวง
๒. มีความอดทนขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลัง ความสามารถด้วย ความเสียสละทุ่มเท
สติปัญญา ความรู้ ความคิด ให้บรรลุผลสาเร็จตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๓. ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตรงต่อเวลารวมทั้งสารวจแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองเพื่อพัฒนาการทางาน
ให้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๔. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้กับตนเอง และ/หรือ
พวกพ้องหมู่คณะ จากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
๕. ต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ในวิทยาการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการทางาน มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
๖. ยึดมั่นรักษาในเกียรติภูมิของเทศบาลตาบลตลาด ไม่ประพฤติปฏิบัติในทางที่เทศบาลตาบลตลาด เสื่อม
เสียชื่อเสียง
๗. รักษา เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานในหน่วยงานและหมู่คณะ พร้อมกับให้ความช่วยเหลือ
เกือ้ กูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
๘. หลีกเลี่ยงการนาข้อมูลหรือเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติง านเรื่องส่วนตัว และ/
หรือเรื่องความเป็นไป เทศบาลตาบลตลาด ออกไปเปิดเผยหรือวิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่
เจ้าหน้าที่และ ภาพลักษณ์โดยรวมของเทศบาลตาบลตลาด
๙. ดูแลทรัพย์สินและการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่าและด้วยความระมัดระวัง
ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือ สิ้นเปลือง
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จรรยาบรรณต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน
๑๐. ร่วมมือในการปฏิบัติงานที่ได้รบั มอบหมาย ตลอดจนร่วมกันคิดศึกษากับเพื่อนร่วมงาน เพื่อวิเคราะห์
หาแนวทางในการแก้ไข และพัฒนาปรับปรุงงานให้มีคุณภาพมากขึ้น
๑๑. ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเมตตาและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มี
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยสนับสนุนให้ได้รับการอบรมและเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์อยู่เสมอ
๑๒. รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในหน้าที่และพิจารณานาไปใช้ใน
ทางที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ
๑๓. รับฟังคาแนะนาและยอมรับในการสั่งการของผู้บังคับบัญชาในสิ่งที่ถูกที่ควร หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงาน
ที่ข้ามขั้นตอนการบังคับบัญชา
๑๔. ปรับตนให้สามารถทางานร่วมกับบุคคลอื่นด้วยความสุภาพ มีน้าใจและมีมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบัง
ข้อมูลที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของ ผู้ร่วมงาน และไม่นาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

จรรยาบรรณต่อหน่วยงานอื่น ประชาชนและสังคม
๑๕. ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ด้วยความ
เสมอภาค โปร่งใส่และเป็นธรรม
๑๖. รักษาไว้ซึ่งความเป็นอิสระเที่ยงธรรมและความเที่ยงตรงในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากอคติและไม่ตก
อยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆ
๑๘. ไม่แสดงอาการใช้อานาจหรือดูถูกหน่วยงานอื่น ในลักษณะเทศบาลตาบลตลาด มีอานาจเหนือกว่าให้
เกียรติข้าราชการหน่วยงานอื่น โดยใช้ถ้อยคาที่สุภาพเรียบร้อย ชี้แจง อธิบายให้ข้าราชการหน่วยงานอื่นซึ่งต้อง
ประสานงานด้วยให้เข้าใจเหตุผล
๑๙. ไม่ใช้อานาจหน้าที่ของตนในการหาประโยชน์จากข้าราชการของหน่วยงานอื่นในลักษณะของการ
ต้อนรับหรือการให้บริการจนเกินขอบเขต
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายดวน ฤทธิ์จอหอ)
นายกเทศบาลตาบลตลาด

ประกาศเทศบาลตาบลตลาด
เรื่อง กาหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตาบลตลาด
****************************************************
เทศบาลต าบลตลาด มี ห น้ าที่ ในการให้ บ ริการสาธารณะแก่ป ระชาชนในเขตพื้ น ที่ รับ ผิ ดชอบ
เพื่อ ให้ก ารปฏิบั ติราชการของเทศบาลตาบลตลาด มีระบบการบริห ารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบ าล ตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี พ.ศ. 2546
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของ
รัฐบาล ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันการปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิช อบในภาครัฐ ก าหนดให้ ปลู กฝัง ค่านิ ยม จริยธรรมและจิตส านึ กในการรัก ษาศัก ดิ์ศรีค วามเป็ น
ข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ และตอบสนองความต้องการพร้อมอานวยความสะดวก
แก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น
เทศบาลตาบลตลาด จึงได้กาหนดนโยบายความโปร่ง ใสและตรวจสอบได้ขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐาน
และแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ ดังนี้
1. ด้านความโปร่งใส
1.1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานในขั้นตอนต่างๆ
ของหน่วยงานตามภารกิจต่างๆ ของหน่วยงาน
1.2 ในการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องดาเนินการละส่งเสริมให้เกิดความ
โปร่งใส ในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกาหนด
1.3 ให้เปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานอย่างชัดเจนถูกต้อง และครบถ้วนรวมถึงการให้
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลต่างๆของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว
1.4 เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อ
หน้าที่จะต้องมีการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมแจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ
2. ด้านความพร้อมรับผิด
2.1 ในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตน
2.2 ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อ มั่นแก่
สังคมว่าจะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
3.1 ไม่มีการเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากการ
ร้องเรียนหรือชี้ข้อมูลว่ากระทาความผิดจะต้องย้ายออกจากพื้นที่ก่อน
3.2 ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องของตนเอง

-24. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
4.1 ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจกับการกระทาที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ
สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวมได้
4.2 สร้างวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมใน
การร่วมต่อต้านการทุจริตได้ ให้รางวัลกับผู้ตรวจสอบพบหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต
4.3 จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน
หน่วยงาน
4.4 มีระบบติดตาม ตรวจสอบ และลงโทษผู้กระทาการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
5.1 ให้ จั ดท าคู่ มื อ หรือ มาจรฐานการปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จที่ ชั ด เจนและเป็ น ไปตาม
ระเบียบ ขั้นตอน และมีระบบการป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
5.2 ในการบริหารงานบุคคล จะต้องมีการสอนงานแลกเปลี่ยนความรู้และมอบหมายงาน
ที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม มีการเสนอแนวความคิดที่แตกต่างและไม่เลือกปฏิบัติ
5.3 ให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและส่งเสริมในการปฏิบัติงาน
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน
หน่วยงานต้องจัดทาข้อมูล วิธีการ สื่อสาร เพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้านให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพื่อให้เกิดความตระหนักและให้ความสาคัญถึงการปฏิบัติที่มีคุณธรรมและโปร่งใส
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

(นายดวน ฤทธิ์จอหอ)
นายกเทศบาลตาบลตลาด

