ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส
เรื่อง นโยบายเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ของ ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส พ.ศ. 2565
**********************************
ตามที่ องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลตั น หยงมั ส ได้ ป ระกาศก าหนดนโยบายด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนั กงานจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ยึดถือเป็นหลักการหรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องกากับความ
ประพฤติของตน องค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส จึงมีนโยบายการกาหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ
และข้อกาหนดในการดาเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบนจรรยาบรรณ
วิชาชีพ รวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับการทุจริต คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับ
สินบน แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ
ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้
ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
4. ในการดาเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น บุคลากรทุกระดับ
จะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง
4.1 การให้ หรือรับของขวัญ ของกานัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปกฎ ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่กาหนดไว้
4.2 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกานัลใดๆ หรือประโยชน์อื่น อันเป็นการ
ชักนาให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน
4.3 การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือ
โครงการใด ต้ อ งมี ก ารระบุ ชื่ อ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตั น หยงมั ส โดยการให้ ก ารสนั บ สนุ น นั้ น ต้ อ งมี
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม ภาพลักษณ์ที่ดีและต้องดาเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบที่
กาหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย
4.4 การจัดซื้อ จัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดต่องานกับภาครัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดาเนิน ให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่
ในการควบคุม กากับดูแล จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

-24.5 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตั น หยงมั ส มี น โยบายเป็ น กลางทางการเมื อ ง
โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ดาเนินการ หรือดาเนิน
กิจกรรมใดๆ รวมถึงการนาทรัพยากรใดๆ ไปใช้เพื่อดาเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะทาให้ องค์การ
บริหารส่วนตาบลตันหยงมัส สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและ
การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. องค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็น
ความสาคัญและมีจิตสานึกในการป้องกันและต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ
2. แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการ
บริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกาหนดให้ผู้บังคับบัญ ชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารทา
ความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนาไปใช้ปฏิบัติในหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแล
การปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ นี้
3. องค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือ
บุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่น ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตาบล
ตันหยงมัส รวมถึงพนักงานที่ป ฏิเสธ ต่อการกระท า โดยใช้มาตรการคุ้ม ครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความ
ร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่กาหนดไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียน
4. ผู้ที่กระทาการทุจริต คอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระทาผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคล สาหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กาหนดไว้ รวมถึงอาจ
ได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานั้นผิดกฎหมายด้วย
4. องค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดาเนินงาน
อย่างสม่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย
ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต คอร์รัปชั่น
การรับเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทาที่อาจทาให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการ
ทุจริต คอร์รัปชั่น ที่เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านช่อง
ทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ๔ ช่องทาง ประกอบด้วย 1) ตู้ไปรษณีย์ อบต.ตันหยง
มัส ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130 2) เว็บไซต์”ศูนย์รับแจ้ง เบาะแส เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น
องค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส http://www.tanyongmas.go.th/web/ 3) เฟซบุ๊ค “องค์การบริหาร
ส่วนตาบลตันหยงมัส” ๔) กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส
ทั้งนี้ให้ข้าราชการและพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัสได้ยึดถือและ
ปฏิบัติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕65

(นายมูดาลีเชร วาเต๊ะ)
นายองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส

-สาเนาคู่ฉบับประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส
เรื่อง การกาหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ ของ ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส พ.ศ. 2565
**********************************
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของ(ข้ าราชการหรือ พนั ก งานจ้ าง) ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลตั น หยงมั ส โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้
ข้าราชการ พนักงานจ้าง ยึดถือเป็นหลักการหรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน
หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส ให้อยู่ใน
ความถูกต้องดีงาม มีจิตบริการ และดาเนินชีวิตพอเพียง โดยมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพื้นฐานภายใต้องค์กร
ธรรมาภิบาล จึงขอประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้
1. พึงดารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์ สุจริต เสียสละและมี
ความรับผิดชอบ
2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก
4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐาน
และมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ จึงกาหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส พ.ศ.2565 เพื่อรักษาประโยชน์ส่ วนรวม เป็นกลาง
ทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บ ริก ารแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิ บาล โดยจะต้องยึดมั่นใน
ค่านิยมหลัก 10 ประการ รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ให้ข้าราชการและพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัสได้ยึดถือและ
ปฏิบัติ ตั้งแต่บดั นี้เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

20 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕65

(นายมูดาลีเชร วาเต๊ะ)
นายองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส

“ข้าราชการและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส
จะยึดค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ตามประมวลจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้”
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวและไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน
(๕) การยืนหยัดทาในสิ่งถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส่ และตรวจสอบได้
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(๑๐) การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

