ประกาศเทศบาลตำบลโนนปอแดง
เรื่อง มาตรการเผยแพร:ข<อมูลต:อสาธารณะ
********************
ด#วยรัฐบาลให#ความสำคัญกับการเป6ดเผยข#อมูลข;าวสาร การอำนวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต#องการของประชาชน เพื่อให#เกิดการบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดี เปIนประโยชนKสุขต;อประชาชน และ
เกิดความโปร;งใสในการดำเนินงานของหน;วยงานภาครัฐ ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการปOองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห;งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร;งใสใน
การดำเนินงานของหน;วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ให#เทศบาลกำหนด
มาตรการในการเผยแพร;ข#อมูลต;อสาธารณะ เทศบาลตำบลโนนปอแดงจึงมีมาตรการกำหนดแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้
๑. มาตรการเผยแพร;ข#อมูลต;อสาธารณะผ;านเว็บไซตKของหน;วยงาน
๑.๑ เผยแพร;ข#อมูลข;าวสารของหน;วยงานอย;างน#อยตาม มาตรา ๗ พระราชบัญญัติข#อมูลข;าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ พระราชกฤษฎีกาว;าด#วยหลักเกณฑKและวิธีการบริหาร
กิจการบ#านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๔ และไม;เผยแพร;ข#อมูลตาม มาตรา ๑๔ และ ๑๕ พระราชบัญญัติข#อมูล
ข;าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑.๒ ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตKของหน;วยงานให#มีความทันสมัยเปIนปyจจุบัน โดยคำนึงถึง
ความเหมาะสมกับสถานการณK และความพร#อมของบุคลากร/ทรัพยากรในหน;วยงาน
๑.๓ เผยแพร;ข#อมูลข;าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร;งใสในการดำเนินงาน
ของหน;วยงานภาครัฐ
๑.๔ ให#ความสำคัญกับการคุ#มครองข#อมูลส;วนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนเว็บไซตK
๒. แนวทางการเผยแพร;ข#อมูลข;าวสารต;อสาธารณะผ;านเว็บไซตKของหน;วยงาน
๒.๑ ลักษณะ/ประเภทข#อมูลที่หน;วยงานต#องเผยแพร;ต;อสาธารณะ ได#แก;
(๑) โครงสร#างและการจัดองคKกรในการดำเนินงาน
(๒) สรุปอำนาจหน#าที่ที่สำคัญและวิธีดำเนินงาน
(๓) สถานที่ติดต;อเพื่อขอรับข#อมูลข;าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต;อกับหน;วยงาน
(๔) กฎ ข#อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน และนโยบาย
(๕) แผนงาน โครงการ ความก#าวหน#าของการดำเนินงาน การใช#จ;ายงบประมาณผลผลิต/
ผลลัพธKของโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน;วยงาน
(๖) แผนการจัดซื้อจัดจ#างประจำป|
(๗) อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
/๒.๒ ระบุ...

-๒๒.๒ ระบุวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบุเวลาการดำเนินการและผู#มีหน#าที่รับผิดชอบในการ
เผยแพร;ข#อมูลต;อสาธารณะอย;างชัดเจน
๓. กำหนดกลไกการกำกับติดตามการดำเนินงานเผยแพร;ข#อมูล โดยแต;งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมาย
เจ#าหน#าที่ของหน;วยงานในการดูแลเว็บไซตK เพื่อให#มีการดำเนินงานเผยแพร;ข#อมูลอย;างต;อเนื่องเปIนปyจจุบัน
รายงานผลการดำเนินงาน สรุปปyญหาและอุปสรรคต;อหัวหน#าส;วนราชการ อาทิ จำนวนข;าวที่เผยแพร;จำนวน
ผู#เข#าชมเว็บไซตKของหน;วยงาน จำนวนผู#ขอข#อมูลหรือแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซตK เปIนต#น
จึงประกาศมาให#ทราบด#วยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

( นายไพรี ทะวาป| )
นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง

ประกาศเทศบาลตำบลโนนปอแดง
เรื่อง มาตรการให<ผู<มีส:วนได<ส:วนเสียมีส:วนร:วมในการส:งเสริมความโปร:งใสและปIองกันการทุจริต
********************
เพื่อให#การดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนปอแดง เปIนไปตามเจตนาจำนงสุจริตตามแนวนโยบาย
ของผู#บริหารเทศบาลตำบลโนนปอแดง ในด#านความโปร;งใส สามารถตรวจสอบได# เป6ดโอกาสให#ผู#รับบริการ
หรือผู#มีส;วนได#ส;วนเสียเข#ามามีส;วนร;วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนปอแดงในทุกระดับ เทศบาล
ตำบลโนนปอแดง บริหารราชการแบบมีส;วนร;วม โดยให#ผู#รับบริการหรือผู#มีส;วนได#ส;วนเสียเข#ามามีส;วนร;วม
ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนปอแดงตามความเหมาะสม ดังนี้
(๑) การมีส;วนร;วมในการให#ข#อมูลข;าวสาร โดยให#ข#อมูลข;าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต;างๆ ของเทศบาล
ตำบลโนนปอแดงหรือส;วนราชการภายในแก;ผู#รับบริการ ผู#มีส;วนได#เสีย
(๒) การมีส;วนร;วมในการแสดงความคิดเห็น โดยเป6ดโอกาสให#ผู#รับบริการ ผู#มีส;วนได#ส;วนเสียร;วมแสดง
ความคิดเห็น รวมทั้งให#ข#อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินการ หรือการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโนนปอแดง
และส;วนราชการภายในอย;างเปIนระบบ
(๓) การมีส;วนร;วมให#เข#ามามีบทบาท โดยเป6ดโอกาสให#ผู#รับบริการ ผู#มีส;วนได#ส;วนเสียมีส;วนร;วม
ทำงานในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข#อมูลระหว;างเทศบาลตำบล
โนนปอแดงหรือส;วนราชการภายในกับผู#รับบริการหรือผู#ส;วนได#ส;วนเสียอย;างจริงจังและ มีจุดมุ;งหมายที่ชัดเจน
(๔) การมีส;วนร;วมในการสร#างความร;วมมือ โดยเป6ดโอกาสให#ผู#รับบริการ ผู#มีส;วนได#ส;วนเสียมีบทบาท
ในการตัดสินใจ ตั้งแต;ระบุปyญหา พัฒนาทางเลือก และแนวทางแก#ไขร;วมทั้งการเปIนภาคีในการดำเนินกิจกรรม
ของเทศบาลตำบลโนนปอแดงหรือส;วนราชการ
(5) มีส;วนร;วมในด#านการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนปอแดง โดยเป6ดโอกาสให#ผู#รับบริการ
ผู#มีส;วนได#ส;วนเสียมีบทบาทในการร;วมแสดงความคิดเห็นและข#อเสนอแนะต;อเทศบาลตำบลโนนปอแดง
ตลอดจนเป6ดโอกาสให#บุคลากร ร;วมแสดงความคิดเห็น หรือข#อเสนอแนะการปฏิบัติงานของผู#บริหารโดยมี
ปลัดเทศบาลตำบลโนนปอแดงเปIนผู#กำกับดูแล
จึงประกาศให#ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

( นายไพรี ทะวาป| )
นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง

ประกาศเทศบาลตำบลโนนปอแดง
เรื่อง มาตรการส:งเสริมความโปร:งใสในการจัดซื้อจัดจ<าง
********************
เพื่อให#การบริหารราชการของเทศบาลตำบลโนนปอแดง เปIนไปตามหลักธรรมาภิบาลมีความโปร;งใส
ตรวจสอบได# ตลอดจนสอดคล#องกับยุทธศาสตรKชาติว;าด#วยการปOองกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบาย
ของรัฐบาล เทศบาลตำบลโนนปอแดงจึงได#กำหนดมาตรการส;งเสริมความโปร;งใสในการจัดซื้อจัดจ#าง ดังนี้
๑. ให#เจ#าหน#าที่ของ เทศบาลตำบลโนนปอแดง ซึ่งปฏิบัติหน#าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ#าง ดำเนินการ
เผยแพร; ก ารจั ด ซื ้ อ จั ด จ# า งให# เ ปI น ไปตามพระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารจั ด ซื ้ อ จั ด จ# า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว;าด#วยการจัดซื้อจัดจ#างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๒. ให#เจ#าหน#าที่ของ เทศบาลตำบลโนนปอแดง ซึ่งปฏิบัติหน#าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ#างดำเนินการ
บันทึกรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ#างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให#เปIนไปตามขั้นตอนของ
ระเบียบกระทรวงการคลังว;าด#วยการจัดซื้อจัดจ#างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยดำเนินการ
ในระบบเครือข;ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ;านทางระบบจัดซื้อจัดจ#างภาครัฐด#วยอิเล็กทรอนิกสK
(Electronic Government Procurement e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดแต;ละขั้นตอน ดังนี้
(๑) จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ#าง
(๒) ทำรายงานขอซื้อหรือขอจ#าง
(๓) ดำเนินการจัดหา
(๔) ขออนุมัติสั่งซื้อหรือจ#าง
(๕) การทำสัญญา
(๖) การบริหารสัญญา
(๗) การควบคุมและการจำหน;าย
๓. ห#ามมิให#เจ#าหน#าที่ของ เทศบาลตำบลโนนปอแดง ซึ่งปฏิบัติหน#าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ#าง เข#าไป
มีส;วนได#ส;วนเสียผู#ยื่นข#อเสนอหรือคู;สัญญาของเทศบาลตำบลโนนปอแดง และให#คณะกรรมการต;างๆ ที่ได#รับ
การแต;งตั้งให#มีหน#าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ#างจะต#องให#คำรับรองเปIนหนังสือว;าจะไม;เข#าไปมีส;วนได#
ส;วนเสียกับผู#ยื่นข#อเสนอหรือคู;สัญญาของเทศบาลตำบลโนนปอแดง
๔. ห#ามมิให#เจ#าหน#าที่ของเทศบาลตำบลโนนปอแดง ซึ่งปฏิบัติหน#าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ#าง ยอมให#
ผู#อื่นอาศัยหน#าที่ของตนหาผลประโยชนKจากการจัดซื้อจัดจ#างกับเทศบาลตำบลโนนปอแดง
๕. ให#หัวหน#าหน;วยงาน กำกับ ดูแล การปฏิบัติหน#าที่ของเจ#าหน#าที่ผู#ใต#บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหน#าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจัดจ#างให#เปIนไปด#วยความเรียบร#อย กรณีปล;อยปละละเลยให#ถือเปIนความผิดทางวินัย
/จึงประกาศ...

-๒จึงประกาศให#ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
( นายไพรี ทะวาป| )
นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง

ประกาศเทศบาลตำบลโนนปอแดง
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร<องเรียนการทุจริต
********************
เพื ่ อให# การปฏิ บั ติ ราชการของเทศบาลตำบลโนนปอแดง เปI นไปด# วยความโปร; ง ใสและสามารถ
ตรวจสอบได#จึงกำหนดมาตรการจัดข#อร#องเรียนการทุจริต ดังนี้
๑. หลักเกณฑRและแนวทางปฏิบัติในการร<องเรียน
๑.๑ หลักเกณฑKการร#องเรียน
๑.๑.๑ เรื่องที่ร#องเรียนต#องเปIนเรื่องที่ผู#ร#องได#รับความเดือดร#อนหรือความเสียหาย
อันเนื่องมาจากบุคลากรของเทศบาลตำบลโนนปอแดงในเรื่องดังต;อไปนี้
(๑) กระทำทุจริตต;อหน#าที่ราชการ
(๒) กระทำความผิดต;อตำแหน;งที่ราชการ
(๓) ละเลยหน#าที่ตามกฎหมายที่กำหนดให#ต#องปฏิบัติ
(๔) ปฏิบัติงานล;าช#าเกินสมควร
(๕) กระทำนอกเหนืออำนาจหรือหน#าที่หรือขัดหรือไม;ถูกต#องตามกฎหมาย
๑.๑.๒ เรื่องร#องเรียนต#องเปIนเรื่องจริงที่มีข#อมูล มิใช;ลักษณะกลั่นแกล#ง หรือสร#าง หรือ
สร#างความเสียหายแก;บุคคล และต#องมีหลักฐานแวดล#อมปรากฎชัดเจน ตลอดจนพยานหลักฐานที่แน;นอน
๑.๒ ข#อร#องเรียนที่ใช#ถ#อยคำสุภาพและต#องระบุข#อมูลดังต;อไปนี้
๑.๒.๑ ชื่อ นามสกุล และที่อยู;ผู#ร#องเรียน
๑.๒.๒ ชื่อหน;วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข#องที่เปIนเหตุแห;งการร#องเรียน
๑.๒.๓ การกระทำทั ้ ง หลายที ่ เ ปI นเหตุ แห; ง การร# องเรี ยน พร# อมทั ้ ง ข# อเท็ จจริ ง หรื อ
พฤติกรรมตามสมควรแห;งมูลเหตุที่เกี่ยวข#องดังกล;าว
๑.๒.๔ ลายมือผู#ร#องเรียน
๑.๒.๕ ระบุวัน เดือน ป|
๑.๒.๖ ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ#ามี)
๑.๓ กรณีการร#องเรียนผ;านกล;องรับความคิดเห็น หรือมีลักษณะเปIนบัตรสนเท;หK จะรับ
พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล#อมปรากฎชัดแจ#ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน;นอนเท;านั้น
๑.๔ เรื่องร#องเรียนที่ไม;รับพิจารณา
๑.๔.๑ ข#อร#องเรียนมิได#ทำเปIนลายลักษณKอักษร
๑.๔.๒ ข#อร#องเรียนที่ไม;ได#ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ
๑.๔.๓ ข#อร#องเรียนที่ไม;มีรายการตามข#อ ๑.๒
/๑.๕ ช;องทาง...

-๒๑.๕ ช;องทางการร#องเรียน
๑.๕.๑ ส;งข#อร#องเรียนด#วยตนเองโดยตรงได#ที่กล;องรับความคิดเห็น ตั้งอยู;ที่อาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนปอแดง
๑.๕.๒ ส;งข#อร#องเรียนผ;านระบบออนไลนKผ;านระบบอิเล็กทรอนิกสK ได#ที่เว็บไซตK เทศบาล
ตำบลโนนปอแดง http://www.nonpodaeng.go.th
๑.๕.๓ ร#องเรียนผ;านศูนยKบริการประชาชนเทศบาลตำบลโนนปอแดง
- โทรศัพทK ๐๔๒-๘๑๘-๑๖๘
- ทางไปรษณียK ที่อยู; ที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลโนนปอแดง ตำบลโนนปอแดง
อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ๔๒๒๔๐
๒. กระบวนการพิจารณาดำเนินการ
๒.๑ ให#กลุ;มงานนิติการเปIนหลักในการรับเรื่องร#องเรียน
๒.๒ เมื่อได#รับเรื่องร#องเรียนให#นิติกรรวบรวมข#อมูลการร#องเรียนเสนอนายกเทศมนตรีตำบล
โนนปอแดง ในกรณีเปIนลักษณะบัตรสนเท;หKให#พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามทีก่ ำหนดไว#ในประกาศนี้
๒.๓ กรณีที่นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดงเห็นสมควรให#แต;งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข#อเท็จจริง หรือมอบหมายให#ผู#ใดตรวจสอบข#อเท็จจริง ให#หน;วยงานหรือมอบหมายผู#รับผิดชอบ
๒.๔ ให#คณะกรรมการสอบสวนข#อเท็จจริงที่ได#รับการแต;งตั้ง มีหน#าที่รวบรวมข#อเท็จจริง
ที่เกี่ยวข#องและพิจารณาไต;สวนหาข#อเท็จจริงว;าเรื่องร#องเรียนมีมูลหรือไม;อย;างไร โดยให#ดำเนินการให#แล#วเสร็จ
โดยเร็ว พร#อมทั้งนำความคิดเห็นเสนอนายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดงว;ามีการกระทำทุจริตและพฤติมิชอบ
หรือการทุจริตการจัดซื้อจัดจ#างเกิดขึ้นหรือไม; และเปIนการกระทำผิดวินัยหรือไม; หากกรณีไม;มีมูลตามที่
ร#องเรียนให#เสนอความเห็นต;อนายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดงสั่งยุติเรื่อง
๒.๕ ในกระบวนการพิจารณาสอบสวนข#อเท็จจริงให#ดำเนินการอย;างลับ และต#องเป6ดโอกาส
ให#บุคลากรผู#ถูกกล;าวหาพิสูจนKข#อเท็จจริงอย;างเปIนธรรม
๒.๖ ให#คณะกรรมการสอบสวนข#อเท็จจริงดำเนินการสอบสวนและรายงานผลการสอบสวน
ต;อนายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดงตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
๓. การกำกับติดตามข<อร<องเรียน
๓.๑ เมื่อมีการดำเนินการในเบื้องต#นเปIนประการใด ให#หน;วยงานหรือมอบหมายผู#รับผิดชอบ
โดยตรงแจ#งผู#ร#องเรียนทราบภายในระยะเวลาสิบห#าวัน เว#นแต;กรณีที่ผู#ร#องเรียนไม;ให#ข#อมูลที่สามารถติดต;อ
กลับไปยังผู#ร#องเรียนได#
๓.๒ ในกรณีที่ข#อร#องเรียนเปIนเรื่องที่อยู;นอกเหนืออำนาจการพิจารณาของเทศบาลตำบล
โนนปอแดง ให#ดำเนินการดังนี้

/(๑) ส;งต;อเรื่อง...

-๓(๑) ส;งต;อเรื่องร#องเรียนไปยังหน;วยงานที่เกี่ยวข#องโดยตรง ในกรณีที่ข#อร#องเรียนระบุ
ถึงหน;วยงานนั้นๆ โดยแจ#งให#ผู#ร#องเรียนรับทราบทันทีโดยเร็ว และให#ถือว;าเปIนที่สิ้นสุดกระบวนการกำกับ
ติดตาม และการตอบสนองข#อร#องเรียนของ เทศบาลตำบลโนนปอแดง
(๒) ส;งเรื่องร#องเรียนไปยังผู#ร#องเรียน กรณีที่ผู#ร#องเรียนไม;ได#ระบุถึงหน;วยงานที่
เกี่ยวข#องโดยตรง พร#อมชี้แจงเหตุผล และแจ#งให#ผู#ร#องเรียนทราบ ให#ถือว;าเปIนที่สิ้นสุดกระบวนการกำกับ
ติดตามและการสนองข#อร#องเรียนของเทศบาลตำบลโนนปอแดง
จึงประกาศให#ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

( นายไพรี ทะวาป| )
นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง

ประกาศเทศบาลตำบลโนนปอแดง
เรื่อง มาตรการปIองกันการรับสินบน
********************
เพื่อให#การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ#างและภารกิจอื่น เปIนไปด#วยความโปร;งใสสามารถ
ตรวจสอบได# และปOองกันการให#รับสินบน เทศบาลตำบลโนนปอแดงจึงกำหนดมาตรการปOองกันให#หรือ
รับสินบน เพื่อให#บุคลากรเทศบาลตำบลโนนปอแดงถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. ห#ามใช#ตำแหน;งหน#าที่หาผลประโยชนKให#ตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ#อง
๒. ห#ามรับผลประโยชนKอย;างใดจากการปฏิบัติหน#าที่นั้น
๓. ห#ามใช#ตำแหน;งหน#าที่ เพื่อเอื้อประโยชนKแก;ตนเองหรือพวกพ#อง
๔. ห#ามนำเจ#าหน#าที่หรือทรัพยKสินของทางราชการไปใช#เพื่อประโยชนKส;วนตัว
๕.ห#ามนำข#อมูลลับหรือข#อมูลภายในไปใช#เพื่อประโยชนKตนเองหรือบุคคลอื่น
๖. ให#ผู#บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับ ติดตาม ควบคุม พฤติกรรมของเจ#าหน#าที่อย;างใกล#ชิด
หากพบว;ามีพฤติกรรมที่สุ;มเสี่ยงกับการให#หรือรับสินบนให#มีการตักเตือน เพื่อปOองกันเหตุที่จะเกิดขึ้น
จึงประกาศให#ทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
( นายไพรี ทะวาป| )
นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง

ประกาศเทศบาลตำบลโนนปอแดง
เรื่อง มาตรการปIองกันการขัดกันระหว:างผลประโยชนRส:วนตนกับผลประโยชนRส:วนรวม
********************
เทศบาลตำบลโนนปอแดง มี เ จตนารมณK ใ ห# ก ารดำเนิ น งานของเทศบาลตำบลโนนปอแดง
มีความโปร;งใส เปIนธรรม และสามารถตรวจสอบได# นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดงได#มีประกาศเจตจำนง
สุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลโนนปอแดง เพื่อให#การดำเนินการเปIนไปอย;างเปIนรูปธรรม ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย;างยิ่งเรื่องการปOองกันความขัดแย#งทางผลประโยชนK หรือผลประโยชนKทับซ#อน
เทศบาลตำบลโนนปอแดง จึงเห็นควรประกาศมาตรการปOองกันความขัดแย#งทางผลประโยชนKหรือผลประโยชนK
ทับซ#อน ดังนี้
๑. เจ< า หน< า ที ่ ข องเทศบาลตำบลโนนปอแดง ต< อ งเข< า ใจความหมายของความขั ด แย< ง ทาง
ผลประโยชนRหรือผลประโยชนRทับซ<อน (Conflict of Interests)
หมายถึง การที่เจ#าหน#าที่ของรัฐมีผลประโยชนKส;วนตนอยู;และมีการใช#อิทธิพลตาม อำนาจหน#าที่
และความรับผิดชอบเพื่อให#เกิดผลประโยชนKส;วนตัว โดยก;อให#เกิดผลเสียต;อ ผลประโยชนKส;วนรวมผลประโยชนK
ทับซ#อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม;จำกัดอยู;ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพยKสินเท;านั้น แต;รวมถึงผลประโยชนKอื่นๆที่
ไม;ใช;ในรูปตัวเงินหรือทรัพยKสินก็ได#
๒. แนวทางการจัดการเพื่อปIองกันผลประโยชนRทับซ<อน ให<เจ<าหน<าที่ของรัฐยึดในหลัก ๔ ประการ
คือ
๒.๑ ปIองกันผลประโยชนRสาธารณะ : การทำเพื่อประโยชนKของสาธารณะเปIนหน#าที่หลักต#อง
ตั ดสิ นใจและให# คำแนะนำภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต# องทำงานในขอบเขตหน# าที ่ พิ จารณา
ความถูกผิดไปตามเนื้อผ#า ไม;ให#ผลประโยชนKส;วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส;วนบุคคล
ปฏิบัติต;อบุคคลอย;างเปIนกลาง ไม;มีอคติลำเอียงด#วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ;าพันธุK วงศK
ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้ เจ#าหน#าที่ ไม;เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท;านั้น แต;ต#องมีจริยธรรมด#วย
๒.๒ สนับสนุนความโปร:งใสและความพร<อมรับผิด : การปOองกันผลประโยชนKทับซ#อนต#อง
อาศัยกระบวนการแสวงหา เป6ดเผยและจัดการที่โปร;งใส นั่นคือ เป6ดโอกาสให#ตรวจสอบ และมีความรับผิดมี
วิธีการต;างๆ เช;น โยกย#ายเจ#าหน#าที่จากตำแหน;งที่เกี่ยวข#องกับผลประโยชนKทับซ#อน การเป6ดเผยผลประโยชนK
ส;วนตนหรือความสัมพันธKที่อาจมีผลต;อการปฏิบัติหน#าที่ ถือเปIนขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชนK
ทับซ#อน การใช#กระบวนการอย;างเป6ดเผยทั่วหน#า นจะทำให#เจ#าหน#าที่ร;วมมือและสร#างความเชื่อมั่นแก;
ประชาชนผู#รับบริการ และผู#มีส;วนได#เสีย
/๒.๓ ส;งเสริม...

-๒๒.๓ ส:งเสริมความรับผิดชอบส:วนบุคคลและปฏิบัติตนเปhนแบบอย:าง : การแก#ปyญหาหรือ
จัดการผลประโยชนKทับซ#อนจะสะท#อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปIนมืออาชีพของเจ#าหน#าที่และ
องคKกร การจัดการต#องอาศัยข#อมูลนำเข#าจากทุกระดับในองคKกร ฝçายบริหารต#องรับผิดชอบเรื่องการสร#างระบบ
และนโยบาย และเจ#าหน#าที่ต#องจัดการกับเรื่องส;วนตนเพื่อหลีกเสี่ยงผลประโยชนKทับซ#อนและหัวหน#าหน;วยงาน
ต#องกระทำเปIนแบบอย;างด#วย
๓. ข<อไม:พึงปฏิบัติของเจ<าหน<าที่ของเทศบาลตำบลโนนปอแดง
๓.๑ เจ#าหน#าที่ของเทศบาลตำบลโนนปอแดง ไม;พึงรับสิ่งตอบแทนทั้งที่เปIนตัวเงินและไม;ใช;
ตัวเงินที่มูลค;าสูงเกินความเหมาะสมและได#มาโดยมิชอบ
๓.๒ เจ#าหน#าที่ของเทศบาลตำบลโนนปอแดง ต#องปฏิบัติหน#าที่ด#วนความเปIนกลาง โดยไม;มี
เรื่องของการเงินและการเมืองเข#ามาเกี่ยวข#อง
๔. แนวทางการปIองกันและแก<ไขปiญหาผลประโยชนRทับซ<อน
การดำเนินการเพื่อปOองกันความขัดแย#งทางผลประโยชนK หรือผลประโยชนKทับซ#อนในหน;วยงาน
โดยส;งเสริมให#เจ#าหน#าที่ของเทศบาลตำบลโนนปอแดง มีความเข#าใจเกี่ยวกับการกระทำที่เปIนผลประโยชนK
ทับซ#อน สามารถแยกแยะผลประโยชนKส;วนตนและผลประโยชนKส;วนรวมได# รวมถึงเจ#าหน#าที่ไม;มีพฤติกรรม
ที่เข#าข;ายมีผลประโยชนKทับซ#อน โดยห#ามเจ#าหน#าที่ของรัฐ ดำเนินกิจการที่เปIนการขัดกันระหว;างผลประโยชนK
ส;วนบุคคลและผลประโยชนKส;วนรวม ดังนี้...
(๑) เปIนคู;สัญญา หรือมีส;วนได#ส;วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน;วยงานของรัฐ ที่เจ#าหน#าที่ ของรัฐ
ผู#นั้น ปฏิบัติหน#าที่ในฐานะที่เปIนเจ#าหน#าที่ของรัฐ ซึ่งมีอำนาจกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี
(๒) เปIนหุ#นส;วนในห#างหุ#นส;วน หรือถือหุ#นในบริษัท ที่เปIนคู;สัญญากับหน;วยงานของรัฐ
ที่ตนเองปฏิบัติหน#าที่ ซึ่งมีอำนาจกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี
(๓) รับสัมปทานหรือถือสัมปทานจากรัฐอยู; หรือเปIนคู;สัญญากับรัฐที่มีลักษณะผูกขาด ตัดตอน
ไม;ว;าทางตรงหรือทางอ#อม ทั้งนี้ ห#ามเปIนหุ#นส;วนในห#างหุ#นส;วน หรือมีหุ#นส;วนในบริษัทที่รับสัมปทานหรือถือ
สัมปทานจากรัฐอยู; เช;นกัน
(๔) เปIนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ#างในธุรกิจเอกชน ซึ่งอยู;ภายใต# การ
กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบของหน;วยงานของรัฐที่เจ#าหน#าที่ของรัฐผู#นั้นสังกัดอยู; หรือ ปฏิบัติหน#าที่ในฐานะ
เปIนเจ#าหน#าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนKของธุรกิจของเอกชน นั้นอาจขัดหรือแย#งต;อประโยชนK
ส;วนรวม หรือประโยชนKทางราชการ หรือกระทบต;อความมี อิสระในการปฏิบัติหน#าที่ของเจ#าหน#าที่ของรัฐผู#นั้น
มีข<อยกเว<นกรณีดังต:อไปนี้
๑. กรณีพ#นจากการดำรงตำแหน;งมาแล#วยังไม;ถึง ๒ ป| สามารถเปIนผู#ถือหุ#นไม;เกิน ๕%
จากจำนวนหุ#นทั้งหมดที่จำหน;ายในบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ ต#องไมใช;บริษัทที่เปIนคู;สัญญากับหน;วยงาน ของ
รัฐ ที่ได#รับอนุญาตตามกฎหมายว;าด#วยหลักทรัพยKและตลาดหลักทรัพยK

/๒. กรณี...

-๓๒. กรณีเจ#าหน#าที่ของรัฐได#รับมอบหมายให#ปฏิบัติหน#าที่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัท
มหาชนจำกัด ที่หน;วยงานของรัฐถือหุ#นหรือเข#าร;วมทุน เช;น รัฐมนตรีว;าการกระทรวงการคลังได#มอบหมายให#
รัฐมนตรีช;วยว;าการกระทรวงการคลังเปIนที่ปรึกษาหรือกรรมการภายในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัดที่
กระทรวงการคลังถือหุ#นหรือร;วมทุน
จึงประกาศให#ทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
( นายไพรี ทะวาป| )
นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง

ประกาศเทศบาลตำบลโนนปอแดง
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช<ดุลยพินิจ
********************
ด# ว ย เทศบาลตำบลโนนปอแดง มี เ จตนารมณK ใ ห# ก ารดำเนิ น งานของเทศบาลตำบลโนนปอแดง
มีความโปร;งใส เปIนธรรม ปราศจากการแทรกแซงใดๆ ที่ทำให#ขาดความเปIนกลาง สงวนรักษาไว#ซึ่งประโยชนK
ของส;วนรวม และมีเหตุผลในการใช#ดุลพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบได# จึงเห็นควรกำหนดมาตรการตรวจสอบการ
ใช#ดุลพินิจขึ้น เพื่อเปIนแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลตำบลโนนปอแดง
ให#เปIนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข#อบังคับ มาตรฐาน คู;มือการปฏิบัติการ และขั้นตอนที่เกี่ยวข#อง โดยมี
นโยบายและกรอบแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
นโยบาย
๑. เทศบาลตำบลโนนปอแดง ยึดมั่นและสนับสนุนให#มีระบบและกลไกในการใช#ดุลพินิจของ
บุคลากรผู#ปฏิบัติงาน เพื่อให#การปฏิบัติงานมีความถูกต#อง โปร;งใส เปIนธรรมและมีประสิทธิภาพ
๒. เทศบาลตำบลโนนปอแดงให# ค วามสำคั ญ กั บ การปฏิ บ ั ต ิ ง านของบุ ค ลากรตามกฎหมาย
กฎระเบียบ ข#อบังคับ มาตรการ คู;มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข#อง
๓. เทศบาลตำบลโนนปอแดง เห็นควรให#มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร
เพื่อกำกับการปฏิบัติงาน และตรวจสอบการใช#ดุลพินิจของบุคลากรตามมาตรฐานที่เกี่ยวข#องกรอบแนวทาง
ปฏิ บ ั ต ิ ก รอบแนวทางการตรวจสอบการลดการใช# ด ุ ล พิ น ิ จ ของบุ ค ลากรในเทศบาลตำบลโนนปอแดง
ให#ครอบคลุมในประเด็นหลัก ได#แก;
๑. การลดการใช#ดุลพินิจของบุคลากรในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก
๑.๑ ให#ผู#บังคับบัญชาทุกระดับ กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตลอดจน
การใช#ดุลพินิจของผู#ใต#บังคับบัญชาให#เปIนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข#อบังคับ มาตรฐาน คู;มือการ
ปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข#อง
๑.๒ หากพบว;าภารกิจใดยังไม;มีมาตรฐานหรือคู;มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานนั้นๆ
ไม;ทันสมัยหรือไม;เหมาะสมในทางปฏิบัติหรืออาจก;อให#เกิดการใช#ดุลพินิจที่อาจนำมาซึ่งความไม;โปร;งใส
เปI น ธรรมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ให# ผ ู # บ ั ง คั บ บั ญ ชาของหน; ว ยงานที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบหลั ก และ/หรื อ ผู # ป ฏิ บ ั ติ
ตามมาตรฐาน/คู;มือการปฏิบัติงานเสนอเพื่อทบทวนในมาตรฐาน/คู;มือการปฏิบัติงาน ดังกล;าว
๒. การลดการใช#ดุลพินิจในการใช#จ;ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

/๒.๑ ให#ผู#บังคับ...

-๒๒.๑ ให#ผู#บังคับบัญชาทุกระดับ กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตลอดจน
การใช#ดุลพินิจของผู#ใต#บังคับบัญชา ให#เปIนไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข#อบังคับ มาตรฐาน คู;มือการ
ปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข#องกับการจัดซื้อจัดจ#าง การใช#จ;ายงบประมาณ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
๒.๒ กรณี ก ารจั ด ซื ้ อ จั ด จ# า งโดยวงเงิ น เล็ ก น# อ ยที ่ ด ำเนิ น การได# โ ดยไม; ต # อ งแต; ง ตั้ ง
คณะกรรมการ ให#เจ#าหน#าที่พัสดุพิจารณาโดยสืบราคาจากท#องตลาด และเลือกรายทีเ่ สนอราคำต่ำที่สุด
๒.๓ กรณีการจัดซื้อจัดจ#างโดยคณะกรรมการ หากทราบว;าผู#ยื่นข#อเสนอหรือคู;สัญญา
เปIนผู#มีส;วนได#เสียกับประธานกรรมการ หรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง ให#รายงานหัวหน#าส;วนราชการหรือ
ประธานกรรมการทราบ เพื ่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมหรื อ จำเปI น ในการทบทวนองคK ป ระกอบของ
คณะกรรมการตลอดทั้งห#ามมิให#เข#าร;วมประชุมหรือมีมติในเรื่องที่เกี่ยวข#องกับผู#ยื่นข#อเสนอหรือคู;สัญญานั้น
หรือกรณีจำเปIนต#องมีการชี้แจงในบางเรื่อง เมื่อได#ขี้แจงและตอบข#อซักถามแล#วจะต#องออกจากที่ประชุม
๒.๔ กรณีการตรวจรับงาน ให#ตรวจรับภายในรอบระยะเวลาของกฎ ระเบียบข#อบังคับ
ตลอดจนแนวทางที่องคKการบริหารส;วนตำบลปราสาทกำหนด หากไม;สามารถดำเนินการได#ให#แจ#งเหตุผลให#ผู#มี
อำนาจหน#าที่ทราบเพื่อดำเนินการต;อไป
๒.๕ กรณี ก ารยื ม ใช# ท รั พ ยK ส ิ น ของทางราชการ ให# ห น; ว ยงานที ่ ก ำกั บ ทรั พ ยK ส ิ น นั้ น
ทำทะเบียนการยืม-การคืน และมีการตรวจสอบรายงานผลต;อผู#บังคับบัญชาเปIนประจำ
๒.๖ มอบหมายให# ค ณะกรรมการตรวจสอบครุ ภ ั ณ ฑK ค งเหลื อ ประจำป| ทำหน# า ที่
ตรวจสอบควบคุมพัสดุหรือครุภัณฑK ของสำนักงานให#เกิดความถูกต#องและโปร;งใส
๒.๗ มอบหมายกลุ;มตรวจสอบภายในเปIนหน;วยงานกลาง มีหน#าที่ทวนสอบการใช#จ;าย
และบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐของสำนักงาน เพื่อประมวลให#เห็นถึงปyญหา อุปสรรค และแนวทางการ
ปรับปรุงอย;างน#อยป|ละ ๑ ครั้ง
๓. การลดการใช#ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล
๓.๑ ให#ผู#บังคับบัญชาทุกระดับ กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตลอดจน
การใช#ดุลพินิจของผู#ใต#บังคับบัญชาในการบริการงานบุคคลให#เปIนไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบข#อบังคับ
มาตรฐาน คู;มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข#อง โดยคำนึงถึงระบบคุณธรรม ความรู# ความสามารถของ
บุคลากร ความเสมอภาคเปIนธรรม และประโยชนKของทางราชการ
๓.๒ กำหนดให#กลุ;มบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลโนนปอแดงจัดทำระบบและ
เอกสารต;างๆ ที่เกี่ยวข#องในการบริหารงานบุคคลให#เกิดความโปร;งใส เปIนธรรม ทั้งเรื่องสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร การบรรจุและแต;งตั้งบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร อาทิ การกำหนดหลักเกณฑKในการพิจารณา
แต;งตั้งให#ดำรงตำแหน;ง การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร รายชื่อผู#สมัครเพื่อเลื่อนตำแหน;ง ระบบ
ฐานข#อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพที่สามารถใช#เปIนหลักฐานประกอบในการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อน
ตำแหน;งบุคลากร มีการประกาศเผยแพร;หลักเกณฑK แนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ตลอดจนผลการ
พิจารณาที่เกี่ยวข#อง แผนความก#าวหน#าในอาชีพ และแผนการพัฒนาบุคลากร
/ช;องทาง...

-๓ช:องทางการแจ<งเบาะแสหรือข<อร<องเรียน
กรณีพบว;ามีบุคลากรคนใดในเทศบาลตำบลโนนปอแดง มีการใช#ดุลพินิจอันก;อให#เกิดความไม;เปIน
ธรรม และขัดต;อประมวลจริยธรรมของข#าราชการและเจ#าหน#าที่ของเทศบาลตำบลโนนปอแดงพ.ศ. ๒๕๕๖
สามารถแจ#งเบาะแสหรือข#อร#องเรียนได#ตามช;องทางดังต;อไปนี้
๑. รายงานต;อผู#บังคับบัญชาตามลำดับ
๒. แจ#งทางไปรษณียKหรือร#องเรียนด#วยตนเองที่ ที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลโนนปอแดง ตำบล
โนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ๔๒๒๔๐
๓. แจ#งทางเว็บไซตKของสำนักงาน ได#ที่ www.nonpodaeng.go.th
ทั ้ ง นี ้ ข # อ ร# อ งเรี ย นต; า งๆ จะนำเสนอหั ว หน# า ส; ว นราชการเพื ่ อ มอบหน; ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข# อ งสื บ สวน
ข#อเท็จจริง หากมีมูลและเปIนความผิดทางวินัยจะดำเนินการตามระเบียบ ข#อบังคับ และข#อกำหนดของ
กฎหมายต;อไป
จึงประกาศให#ทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
( นายไพรี ทะวาป| )
นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง

ประกาศเทศบาลตำบลโนนปอแดง
เรื่อง มาตรการมาตรการในการสร<างจิตสำนึกและความตระหนักแก:บุคลากร
ผู<บริหารท<องถิ่น สมาชิกสภาท<องถิ่น และข<าราชการองคRกรปกครองส:วนท<องถิ่น
********************
ตาม พระราชบั ญ ญั ต ิ ม าตรฐานทางจริ ย ธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ บั ญ ญั ต ิ ห ลั ก เกณฑK แ ละแนวทาง
ในการปฏิบัติมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให#หน;วยงานของรัฐมีหลักในการปฏิบัติเพื่อกำหนดประมวลจริยธรรม
สำหรับเจ#าหน#าที่ของรัฐในหน;วยงานนั้นๆ และการประเมินคุณธรรมและความโปร;งใส ในการดำเนินงานของ
หน;วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาป| พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานคณะกรรมการปOองกันและปราบปรามการทุจริต
แห;งชาติ ป.ป.ช. ได#กำหนดให#หน;วยงานของรัฐมีมาตรการในการสร#างจิตสำนึกและความตระหนักแก;บุคลากร
ทั้งผู#บริหารท#องถิ่น สมาชิกสภาท#องถิ่น และข#าราชการองคKกรปกครองส;วนท#องถิ่น
เพื่อให#การดำเนินภารกิจงานราชการขององคKกรปกครองส;วนท#องถิ่นเปIนไปด#วยความสุจริต โปร;งใส
เปIนไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีหลักเกณฑKการประพฤติปฏิบัติอย;างมีคุณธรรมของเจ#าหน#าที่ของรัฐ
เทศบาลตำบลโนนปอแดง โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ แห;งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงกำหนดมาตรการในการสร#างจิตสำนึกและความตระหนักแก;บุคลากรทั้งผู#บริหารท#องถิ่น
สมาชิกสภาท#องถิ่น และข#าราชการองคKกรปกครองส;วนท#องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
๑.ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒.ซื่อสัตยKสุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต;อหน#าที่
๓.กล#าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต#องชอบธรรม
๔.คิดถึงผลประโยชนKส;วนรวมมากกว;าประโยชนKส;วนตัว และมีจิตสาธารณะ
๕.มุ;งผลสัมฤทธิ์ของงาน
๖.ปฏิบัติหน#าที่อย;างเปIนธรรมและไม;เลือกปฏิบัติ
๗.ดำรงตนเปIนแบบอย;างที่ดีและรักษาภาพลักษณKของทางราชการ
๘.ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยKเปIนประมุข
จึงประกาศให#ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

( นายไพรี ทะวาป| )
นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง

ประกาศเทศบาลตำบลโนนปอแดง
เรื่อง ประกาศเจตนารมณRปIองกันและต:อต<านการทุจริตคอรRรัปชั่น
********************
คณะผู#บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ#างเทศบาลตำบลโนนปอแดง มีเจตนารมณKร;วมกันที่จะ
ให#เทศบาลตำบลโนนปอแดง เปIนองคKกรปกครองส;วนท#องถิ่นต#นแบบด#านการปOองกันการทุจริตโดยให#
ประชาชนมีส;วนร;วมในการตรวจสอบและพัฒนาท#องถิ่น ดังนั้น เพื่อให#บรรดังกล;าว เทศบาลตำบลโนนปอแดง
มุ;งเน#นการดำเนินการ ดังนี้
๑. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
ด#วยความสำนึกรับผิดชอบ มีคุณธรรม ยึดหลักนิติธรรม เป6ดโอกาสให#ประชาชนมีส;วนร;วม
และเกิดความคุ#มค;าในการใช#ทรัพยากรของราชการ
๒. มุ:งมั่นให<บริการด<วยความโปร:งใส
โดยการประกาศหลั ก เกณฑK แ ละวิ ธ ี ป ฏิ บ ั ต ิ ง านอย; า งชั ด เจนและเป6 ด เผยข# อ มู ล ข; า วสาร
ตามกรอบกฎหมาย
๓. มุ:งเน<นประชาชนเปhนศูนยRกลาง
โดยให#ประชาชนมีส;วนร;วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข#อง รวมทั้งรับฟyงข#อเสนอแนะและข#อร#องเรียน
เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาอย;างจริงจัง
๔. มุ:งต:อต<านและเฝIาระวังการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ
โดยมีการเฝOาระวังอย;างรัดกุมและใช#มาตรการลงโทษชั้นสูงสุดกับผู#ทุจริตคอรัปชั่นและ
ผู#ที่เกี่ยวข#อง
จึงประกาศให#ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

( นายไพรี ทะวาป| )
นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง

ประกาศเทศบาลตำบลโนนปอแดง
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร<างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม
และปIองกันการทุจริต ประจำปnงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
********************
ตามที่ได#มีประกาศเทศบาลตำบลโนนปอแดง เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ลงวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๘ ข#อบังคับเทศบาลตำบลโนนปอแดง ว;าด#วยจรรยาข#าราชการส;วนท#องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และนโยบาย
การกำกับดูแลองคKการที่ดีเทศบาลตำบลโนนปอแดง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ประกอบกับประกาศแผนการเสริมสร#าง
มาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและปOองกันการทุจริต ประจำป|งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ลงวันที่
๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อสร#างความโปร;งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปIนสากลเปIนเครื่องมือ
กำกับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพื่อให#การบริหารราชการเปIนไปอย;างมีประสิทธิภาพและ
มีธรรมาภิบาลอันจะทำให#ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว#วางใจในการบริหารงานภาครัฐไปแล#ว นั้น
เพื่อให#การเสริมสร#างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปOองกันการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนปอแดง
เปIนไปตามแผนฯ ที่ได#ประกาศไว#ของเทศบาลตำบลโนนปอแดง จึงขอรายงานผลการดำเนินการแผนการ
เสริมสร#างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและปOองกันการทุจริต ประจำป|งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
พร#อมกับข#อเสนอแนะเพิ่มเติม ปyจจัยสนับสนุน ปyญหาอุปสรรคในการดำเนินการ แนบท#ายประกาศนี้
จึงประกาศให#ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
( นายไพรี ทะวาป| )
นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง

