
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลกุดไห 
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
……………………………………………………….. 

 
เ พ่ือให้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25 ๖๐ 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 
2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ มีการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและ
ตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ นั้น  

 

เทศบาลต าบลกุดไห จึงได้ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่เพ่ือเป็นมาตรฐานแนวทาง 
ปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบ และ
ข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุตามเจตนารมณ์ ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการใน
เทศบาลต าบลกุดไห สังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ถือปฏิบัติและด าเนิน ดังนี้ 

 

1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชนด้วยการบริหารที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส่ และเป็นธรรม 

2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม  
จริยธรรมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 

3. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใส่ในทุกข้ันตอนและเปิด 
โอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ 
ด ารงธรรมอ าเภอกุดบาก หรือ จังหวัดสกลนคร 

5. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   
 
ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.256๑ 

 
 

           
 

      (นายเสงี่ยม   ท้าวพิมพ์) 
     นายกเทศมนตรีต าบลกุดไห



                                                                                                             

ประกาศ เทศบาลต าบลกุดไห 
เรื่อง เจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส 

……………………………………………………. 
เ พ่ือให้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25 ๖๐ 

พระราชบัญญัติ 
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านที่ดี 
พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-พ.ศ. ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ที่ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
เป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญ และถือเป็นวาระเร่งด่วนของประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งเทศบาลต าบลกุดไห ได้ตระหนักและให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าว 

  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนับสนุน ในการยกระดับดัชนีการรับรู้การต่อต้านการทุจริต  ข้าพเจ้า นาย 
เสงี่ยม  ท้าวพิมพ์ นายกเทศมนตรีต าบลกุดไห ขอให้ค ามั่นว่า จะบริหารและปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาภิบาล 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส่ มีความพร้อมรับผิด ประพฤติปฏิบัติและด ารงตนไว้ซึ่งเกียรติ
และศักดิ์ศรีความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ยึดมั่นในค่านิยมองค์กรและจะพัฒนาเทศบาล
ต าบลกุดไหให้เจริญ รวมถึงอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ จึงขอความร่วมมือผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลต าบล
กุดไหทุกคน ถือปฏิบัติตามเจตจ านงการบริหารงานด้วยคามซ่ือสัตย์สุจริต อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ด้งนี้ 
 

1. บริหารและปฏิบัติงาน ด้วยความสุจริตและโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยเปิดโอกาสให้  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงาน และสามารถเข้าถึงข้อมูล
การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลกุดไห ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โดยเฉพาะ กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

2. มุ่งม่ันในการบริหารและปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพ่ือให้ประชาชนประทับใจใน 
คุณภาพและบริการ โดยรับฟังความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน
ทั่วไปและพร้อมจะรับผิดชอบหากการบริหารหรือการปฏิบัติงานนั้น ส่งผลกระทบหรือเกิดความเสียหาย ต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมโดยรวม 

3. ประพฤติ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับนโยบายการต่อต้านการทุจริต และคอรัปชั่น การ 
ต่อต้านการรับหรือให้สินบน เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยต้องไม่กระท าการใดๆที่เป็นการทุจริต
ต่อหน้าที่หรือทุจริตเชิงนโยบาย รวมทั้งไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องไม่ว่าจะโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 

4. สร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตในองค์กร ด้วยการไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตในการ 
ปฏิบัติงาน มีความละอาย เกรงกลัวที่จะทุจริต และมีจิตส านึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความ
พอเพียง เข้าใจได้ว่าสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตน สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม พร้อมร่วมท าหน้าที่ตรวจสอบและ
เฝ้าระวังการทุจริต และหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือรับผลประโยชน์ให้แจ้งข้อมูลต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือ
พิจารณาด าเนินการตามกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 

5. บริหารและปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง ความ 
เสมอภาคตามกฎหมาย และเผยแพร่ให้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไปทราบอย่างชัดเจน โดยมุ่งเน้นการ
บริหารจัดการและพัฒนาการด าเนินงานด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบตามธรรมาภิบาล ด าเนินงานอย่างมีคุณธรรม 
โปร่งใส และคุ้มค่า โดยเฉพาะระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบการบริหารและการใช้ระบบ
งบประมาณหรือทรัพย์สินของทางราชการอย่างคุ้มค่า และระบบการมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม  



 
 
 

6. ให้มีการถ่ายทอดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ หรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตของรัฐบาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานก ากับดูแล ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
ทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการสร้าง
วัฒนธรรมสุจริตในองค์กรอย่างยั่งยืนตลอดไป 
 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   
  

 

   ประกาศ ณ  วันที่  7  มกราคม   พ.ศ. 2562 
 
 

 
        (นายเสงี่ยม   ท้าวพิมพ์) 

        นายกเทศมนตรีต าบลกุดไห



 


