ประกาศองคก
่ นตำาบลนาทอง
์ ารบริ หารสว
เรื่ อง นโยบายคุ ณธรรมจริ ยธรรม
****************************
เพื่อเป็ นเครื่ องกากับความประพฤติขา้ ราชการในสั งกัด สร้างความ
โปร่งใส มีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็ นสากลเป็ นไปตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ทาำ ให้องคก
่ ูร้ ั บ
์ รเป็ นที่ยอมรับมีความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจแกผ
บริ การและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูม
้ ีสว่ นไดเ้ สียกอ
่ ใหเ้ กิดพันธะผูกพันระหวา่ ง
องคก
์ รและขา้ ราชการในทุกระดับและเป็ นการเสริ มสร้างป้องกันการแสวงหาประโยชน์
มิชอบ ความขัดแยง้ ทางผลประโยชน์เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริ ตคอรัปชั ่น
เพื่อใหเ้ ป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสว่ นตาำ บลจังหวัด
มหาสารคาม เรื่ อง
หลักเกณฑแ
้ อกจากราชการ
์ ละเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหอ
การอุทรณ์ และการร้องทุกข ์ หมวด 1 วินัยและการรักษาวินัย ขอ
้ 3 พนักงานสว่ น
ตาำ บลตอ
้ งปฏิบัติหน้าที่ราชการดว้ ยความซ่ือสั ตยส์ ุจริ ตและเที่ยงธรรม การปฏิบัติหรื อ
ละเวน
้ การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรื อผูอ
้ ่ืนได้ประโยชน์ท่ีมิควร
ไดเ้ ป็ นการทุจริ ตตอ
่ หน้าที่ราชการ ประกอบกับประเมินจริ ยธรรมของขา้ ราชการ
องคก
่ อง หมวด 2 มาตรฐานจริ ยธรรม สว่ นที่ 1 มาตรฐาน
์ ารบริ หารสว่ นตาำ บลกูท
จริ ยธรรมอันเป็ นคา่ นิ ยมหลักสาหรับขา้ ราชการ ขอ
้ 3 บัญญัติใหข้ า้ ราชการตอ
้ งยึดมั่น
ในคา่ นิ ยมหลัก 10 ประการ โดยในขอ
้ (2) ตอ
้ งยึดมั่นในคุณธรรมและจริ ยธรรม ใน
ขอ
้ (3) การมีจิตสานึ กที่ดี ซ่ือสั ตย ์ และรับผิดชอบ ในขอ
้ (5) การยืนหยัดทาในสิง่ ที่
ถูกตอ
้ งเป็ นธรรมและถูกกฎหมาย สาหรับสว่ นที่ 2 จรรยาวิชาชีพขององคก
้ 13
์ ร ขอ
ได้บัญญัติให้ขา้ ราชการตอ
้ ถานะหรื อตาำ แหน่งไปแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้
้ งไมใ่ ชส
สาหรับตนเองหรื อผูอ
้ ่ ืน
้ องคก
ดังนัน
้ ริ หาร จึง
์ ารบริ หารสว่ นตาำ บลนาทอง ในนามของผูบ
ประกาศนโยบายคุณธรรม
จริ ยธรรม องคก
์ ารบริ หารสว่ นตาำ บลนาทอง ดังนี้
1. กาำ หนดให้ปลัด อบต. รองปลัด อบต. มีหน้าที่กากับดูแล รับผิด
ภารกิจหลัก ดา้ น
การสง่ เสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม เพื่อหลักในการผลักดันองคก
์ รให้เปลี่ยนแปลงไปสู ่
องคท
์ ่ีมีคุณธรรมจริ ยธรรม
2. ให้หัวหน้าสว่ นราชการกาำ หนดแนวทางปฏิบัติ การปฏิบัติหน้าที่ของ
ขา้ ราชการประจาำ กอง
ในด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

3. องคก
์ ารบริ หารสว่ นตาำ บลนาทอง มีหน้าที่สร้างความเปลี่ยนแปลง
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมให้
เกิดขึ้น โดยถือเป็ นนโยบายหลัก เพื่อใหอ
้ งคก
์ รบรรลุจุดมุง่ หมายของการเป็ นองคก
์ ร
แหง่ คุณธรรมจริ ยธรรม
4. สง่ เสริ มความรู้ ความเขา้ ใจในเรื่ องพฤติกรรมที่แสดงใหเ้ ห็นถึงการมี
คุณธรรมจริ ยธรรม โดย
ผา่ นกิจกรรม /โครงการ โดยมีกระบวนการรวมรวมวิเคราะหข์ อ
้ มูลเพื่อแกไ้ ขปัญหาที่
สอดคลอ
้ งกับสถานการณ์ของแตล่ ะสว่ นราชการ
5. ผลักดันใหม
้ ีการรณรงคเ์ รื่ องคุณธรรมจริ ยธรรม ดว้ ยสื่อตา่ ง ๆ
6. สองสอ่ งดูแลด้านคุณธรรมจริ ยธรรมและการประพฤติมชิ อบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ
ขา้ ราชการในสั งกัด
7. รณรงคเ์ พื่อปลูกฝังใหข้ า้ ราชการมีจิตสานึ ก และตระหนักรู้ เกี่ยวกับ
การดาำ รงชีพตาม
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดาเนิ นชีวต
ิ สว่ นตัวและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
8. รณรงคเ์ พื่อปลูกฝังใหข้ า้ ราชการยึดถือแนวทางการบริ หารตามหลัก
ทศพิธราชธรรมเพื่อเป็ น
้ ง่ เสริ มการเรี ยนรู้
แบบอยา่ งอันเป็ นเลิศในการบริ หารงานและปฏิบัติราชการ รวมทังส
เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมจากบุคคลผู เ้ ป็ นแบบอยา่ งที่ดี หรื อการยกยอ่ งสง่ เสริ ม
คนดี
9. รณรงคเ์ พื่อปลูกฝังให้ขา้ ราชการมีจิตสาำ นึ กและความตระหนักรู้ เกี่ยว
กับการดาำ รงชีวต
ิ
สว่ นตัวและชีวต
ิ การงานตามรอยพระยุคบาท ปลูกฝังตนให้ปฏิบัติตนตามหลัก 4 พ.
(พึ่งตนเอง พอดี พอเพียง และพอใจ)
10. สนับสนุ นใหส
้ ว่ นราชการแปรเปลี่ยนนโยบายขา้ งตน
้ ไปสูแ่ ผน
ดาำ เนิ นการตามแผนการ
เสริ มสร้างวินัยคุณธรรมจริ ยธรรมและป้องกันการทุจริ ต
จึงประกาศใหท
้ ราบนโยบายโดยทั่วกัน

(นายอรุ ณ สีพจน์)
นายกองคก
์ ารบริ หารสว่ นตาำ บลนาทอง

