
 
 

   
ประกาศเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  

เรื่อง  การก าหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม 
-------------------------------- 

  เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  อ าเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  โดยมุ่งส่งเสริม  สร้างคุณภาพบุคลากรเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา ให้เคารพศักดิ์ศรี
คุณค่าความเป็นมนุษย์ส่งเสริมคนดี  มีจิตบริการ และด าเนินชีวิตพอเพียงโดยมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพ้ืนฐาน
ภายใต้องค์กรธรรมาภิบาลเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย จึงขอประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 

๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามและ ใช้หลักธรรมในการด าเนินชีวิต 
๒. สร้างทัศนคติที่ดีงามในการสืบทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามขององค์กร 
๓. ส่งเสริมการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาน าทางชีวิตมีความขยันประหยัดและซื่อสัตย์ 
๔. การบริหารองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลากรได้รับความเป็นธรรมและเสมอภาค 
๕. สร้างความสามัคคี พัฒนาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเครือข่ายทุกภาคส่วน 

เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเสนอแนะเก่ียวกับนโยบายทางด้านจริยธรรมในระบบ 
ราชการ  และมีบทบาทส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐ และให้บริการแก่ประชาชน 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 
           (นายไพโรจน์  พวงศิริ)   
              นายกเทศมนตรีต าบลไผ่ด าพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา   
เรื่อง  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

--------------------------------  

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  อ าเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา ให้ 
บุคลากรทุกระดับของเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน  จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกฎ  
ระเบียบ และข้อบังคับของเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชั่น  
ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน แก่ผู้ที่มีส่วน 
ได้เสียที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม 
เพ่ือให้ไดม้าซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

 ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ เทศบาล
ต าบลไผ่ด าพัฒนา และ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และ
ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 

 ในการด าเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตและคอร์รัปชั่น  บุคลากรทุกระดับ จะต้องปฏิบัติ
โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง  

o การให้ หรือรับของขวัญ ของก านัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตาม
แนวปฏิบัติที่ดีที่ก าหนดไว้ในคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบาย
การป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน 

o การให้เงินบริจาคเพ่ือการกุศล จะต้องกระท าในนามเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา แก่องค์กรใดๆ ที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อสังคม  โดยต้องเป็นองค์กรที่ เชื่อถือได้ มีใบรับรอง  และต้อง
ด าเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา   
ที่ก าหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ  เพ่ือให้มั่นใจว่าเงิน
บริจาคไม่ได้ถูกน าไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างในการติดสินบน 

o การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน  แก่กิจกรรมหรือโครงการใด ต้องมีการ
ระบุชื่อเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริม
ธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบล และต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่าน
ขั้นตอนตามระเบียบของเทศบาล ที่ก าหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย 

o ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน  รวมถึง การติดต่องานกับ
ภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการด าเนินของ 
เทศบาล ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 



๒ 
 

o เทศบาล มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตาม
กฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ด าเนินการ หรือด าเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการน าทรัพยากรใดๆ 
ของเทศบาล ไปใช้เพื่อด าเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะท าให้เทศบาล สูญเสียความเป็น
กลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง 
 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 

 เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความส าคัญและมี
จิตส านึกในการ ต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ  

 แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล 
ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่
สื่อสารท าความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติ นี้ 

 เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอ่ืนใดที่แจ้ง
เบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่น ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  รวมถึง
พนักงานที่ปฏิเสธ ต่อการกระท า โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือใน
การรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower 
Policy) 

 ผู้ที่กระท าการทุจริต คอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระท าผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล ส าหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่ก าหนดไว้ รวมถึง
อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมายด้วย 

 เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการด าเนินธุรกิจ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

                   (นายไพโรจน์  พวงศิริ)   
                นายกเทศมนตรีต าบลไผ่ด าพัฒนา 

 


