
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาวง  
เรื่อง เจตนารมณการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

------------------------------ 
1. คํานิยามตาม  

การคอรรัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไมวาจะอยูในรูปแบบใดๆ และหรือการใชขอมูล ท่ี
ไดรับหรือใหจากการปฏิบัติหนาท่ีการงานของ อบต. โดยการเสนอให สัญญามอบให ใหคําม่ัน เรียกรอง หรือรับซ่ึง
เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด ซ่ึงไมเหมาะสม กับเจาหนาท่ีของรัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงาน เอกชน หรือผูมี
หนาท่ี ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ท่ีเปนการเอ้ือประโยชนใหกับตนเอง พวกพอง และหรือ ผูอ่ืน เพ่ือใหไดมาซ่ึง
ทรัพยสิน ผลประโยชนอ่ืนใดท่ีไมเหมาะสมกับทางธุรกิจ หรือผลประโยชนใดโดยมิชอบ ท้ัง ทางตรงและทางออม 
รวมถึงการกระทําใดๆ ท่ีขัดหรือแยงกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ยกเวนแตเปนกรณีท่ี กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ขอบังคับ ขนมธรรมเนียม ประเพณีของทองถ่ิน หรือจารีตทางการคา ใหกระทําได 

2.  ขอบเขต  
2.1 เจตนาฉบับนี้บังคับใชกับคณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน และพนักงานจางของ องคการ

บริหารสวนตําบลเขาวง (รวมเรียกวา “พนักงาน”)  
2.2 องคการบริหารสวนตําบลเขาวง คาดหวังให พนักงานกระทําการในนามองคกร ปฏิบัติ ตาม

นโยบายฉบับนี้ 
3. หนาท่ีความรับผิดชอบ 

     3.1 พนักงานทุกคน มีหนาท่ีสนับสนุนการตอตานการทุจริต หรืออคอรรัปชั่น ใหเกิดข้ึนในองคกร 
เพ่ือใหทุกคน ไดเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริตคอรรัปชั่น พรอมท้ังกรณี ท่ีมี
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรายงานการกระทําทุจริต ท่ีสงผลกระทบตอองคกร คณะกรรมการมีหนาท่ีให คําปรึกษา 
ขอแนะนํา พิจารณาลงโทษ และรวมกันหาวิธีการแกไขปญหาใหกับผูบริหาร  

4. แนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน  
“พนักงาน” ขององคการบริหารสวนตําบลเขาวง ตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น อยาง

เครงครัด โดยตองไมเขาไปเก่ียวของกับการทุจริตและคอรรัปชั่น ไมวาโดยตรงหรือทางออม รวมถึงผูรับ จางหรือผู
รับจางชวงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ โดย 

 4.1 ไมทําพฤติกรรมใด ท่ีแสดงใหเห็นวาเปนการรับสินบน หรือติดสินบน แกผูมีสวนไดเสียในเรื่อง ท่ีตนทํา
หนาท่ีรับผิดชอบท้ังโดยทางตรงหรือทางออม เพ่ือใหไดมาซ่ึงผลประโยชนในทางมิชอบ โดยปฏิบัติดังนี้  

4.1.1 ไมรับ หรือใหของขวัญ ของท่ีระลึก ท่ีเปนเงินสด เช็ค พันธบัตร หุน ทองคํา อัญมณี อสังหาริมทรัพย 
หรือสิ่งของในทํานองเดียวกัน กับผูมีสวนเก่ียวของท่ีตนไดเขาไปติดตอประสานงาน ท้ัง หนวยงานราชการ และ
หนวยงานเอกชน  

4.1.2 ไมรับทรัพยสิน สิ่งของ ของขวัญ ของกํานัลใดๆ หรือประโยชนอ่ืน อันเปนการชักนํา ใหเกิดการละ
เวนการปฏิบัติหนาท่ีของตน 

 
ท้ังนี้ กอนการรับของท่ีระลึกควรตรวจสอบใหแนใจวาไดปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย และ ขอบังคับของ อบต. 
โดยสิ่งของหรือของขวัญท่ีใหแกกันในหนาท่ีการงานควรมีราคาไมมากและเหมาะสมในแต ละโอกาส  

4.1.3 ไมรับหรือใหทรัพยสิน สิ่งของ ของขวัญ หรือของกํานัลใดๆ หรือประโยชนอ่ืน เพ่ือจูง ใจในการ
ตัดสินใจ หรือมีผลทําใหผูรับไมปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการคาเชนเดียวกันกับคูคารายอ่ืนๆ ท้ังนี้การ ใหสิ่งของ
ตามโอกาสหรือวาระตางๆ ตองมีมูลคาไมมากจนเกินปกติวิสัย  
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4.1.4 ไมเปนตัวกลางรับหรือในการเสนอ เงิน ทรัพยสิน สิ่งของ หรือประโยชนอ่ืนใดกับผูท่ี เก่ียวของกับ

หนวยงานราชการ หรือองคกรใดๆ เพ่ือแลกกับสิทธิพิเศษท่ีไมควรได หรือทําใหเจาหนาท่ีของรัฐ ละเวนการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบขอบังคับ และขอปฏิบัติทางกฎหมายตามท่ีกําหนดไว  

4.2 ในการจัดซ้ือ จัดจาง ตองดําเนินการผานข้ันตอนตามระเบียบของทางราชการ มีความโปรงใส และ
สามารถตรวจสอบได  

4.3 การใชจายสําหรับการเลี้ยงรับรอง และการใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติตามสัญญา ทางธุรกิจ
สามารถกระทําได แตตองใชจายอยางสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได  

4.4 พนักงานไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทําหรือพฤติกรรมท่ีเขาขายการทุจริต และ
คอรรัปชั่น หรือสอไปในทางทุจริตคอรรัปชั่น ท่ีมีผลเก่ียวของกับองคกร โดยท้ังทางตรงหรือทางออม พนักงาน
ตองแจงใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบ ขอเท็จจริงตางๆ 
หากมีขอสงสัยหรือขอซักถามใหปรึกษาผูบังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีกําหนดใหทําหนาท่ี รับผิดชอบเก่ียวกับการ
ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายนี้ ผานชองทางตางๆ ท่ีกําหนดไว  

4.5 องคการบริหารสวนตําบลเขาวง จะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานท่ีปฏิเสธหรือ พนักงานท่ี
แจงเรื่องทุจริตและคอรรัปชั่นท่ีเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตําบล โดยใชมาตรการคุมครอง ผูรองเรียนหรือ
ผูใหความรวมมือในการแจงและรายงานการทุจริตและคอรรัปชั่น ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบล กําหนดไวใน
มาตรการคุมครองและรักษาความลับ  

4.6 ผูท่ีกระทําทุจริตและคอรรัปชั่น ถือเปนการกระทําผิดนโยบายขององคการบริหารสวนตําบลถํ้าสิงขร ซ่ึง
จะตองไดรับการพิจารณาดําเนินการทางวินัยท่ีกําหนดไว นอกจากนี้ อาจจะไดรับโทษตาม กฎหมาย หากการ
กระทํานั้นผิดกฎหมาย  

4.7 พนักงานสวนตําบลเขาวง ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแผ ใหความรู ใหคําปรึกษา และทําความ
เขาใจกับบุคลากรในองคกร และผูท่ีเก่ียวของ เก่ียวกับการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น เพ่ือใหบุคลากรและผู
ท่ีเก่ียวของปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นฉบับนี้ รวมถึงเปน แบบอยางท่ีดีในเรื่องการมีความ
ซ่ือสัตย จริยธรรมและจรรยาบรรณ  

4.8 องคการบริหารสวนตําบลเขาวง มุงม่ันท่ีจะสรางและรักษาวัฒนธรรมองคกรท่ียึดม่ันวา การทุจริต
คอรรัปชั่น และการใหหรือรับสินบนเปนการกระทําท่ียอมรับไมได ไมวาจะเปนการกระทํากับบุคคล ใดก็ตาม 
หรือการทําธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน  

4.9 นโยบายตอตานการคอรรัปชั่นฉบับนี้ ใหครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต สรรหา
หรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และ การ
เลื่อนข้ันเงินเดือน โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารและทําความเขาใจ กับพนักงานเพ่ือใชใน หนาท่ีท่ี
อยูในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
5. เรื่องท่ีรับแจงเบาะแส หรือรองเรียนการคอรรัปช่ัน  

5.1 พบเห็นการกระทําท่ีทุจริตท่ีเก่ียวของกับองคกร โดยทางตรง หรือทางออม เชน พบเห็นบุคคล ใน
องคกรติดสินบน รับสินบน เจาหนาท่ีของหนวยงานรัฐบาล หรือหนวยงานเอกชน  

5.2 พบเห็นการกระทําท่ีผิดข้ันตอนตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ หรือมีผลตอระบบการ ควบคุม
ภายในของ อบต. จนทําใหสงสัยไดวาอาจจะเปนชองทางในการทุจริตคอรรัปชั่น  

5.3 พบเห็นการกระทําท่ีทําให อบต. เสียผลประโยชน กระทบตอชื่อเสียงของ อบต.  
5.4 พบเห็นการกระทําท่ีผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณ วินัย กฎ ระเบียบวินัย  
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6. ชองทางการรับแจงเบาะแส หรือรองเรียนการทุจริตและคอรรัปช่ัน  
องคการบริหารสวนตําบลเขาวง ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณารับเรื่อง แจง

เบาะแส ขอรองเรียนการกระทําท่ีอาจทําใหเกิดความสงสัยไดวาเปนการทุจริตและคอรรัปชั่น ท่ีเกิดข้ึนกับ อบต. โดย
ท้ังทางตรงและทางออม โดยผานชองทางการรับเรื่องท่ีไดกําหนดไวในนโยบายฉบับนี้ โดย ผูรองเรียนจะตองระบุ
รายละเอียดของเรื่องท่ีจะแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน พรอมหลักฐาน หรือขอมูล ท่ีเพียงพอตอการตรวจสอบและ
แจงชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพท ท่ีสามารถติดตอได สงมายังชองทางรับ เรื่องดังนี้  

6.1 ทางหมายเลขโทรศัพท นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาวง โทร. 086-2726948 ทางหมายเลข
โทรศัพท ปลัดองคการบริหารสวนตําบล โทร. 077-261265 ทางหมายเลขโทรศัพท องคการบริหารสวนตําบลถํ้า
สิงขรโทร. 077-261265 

6.2 แจงทางไปรษณีย จาหนาซองถึง หรือยื่นสงโดยตรง ไดท่ี -นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาวง หรือ 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลถํ้าสิงขร 144 หมูท่ี 2 ตําบลเขาวง อําเภอบานตา
ขุน จังหวัดสุราษฎรธานี 84230 
บุคคลท่ีสามารถแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและคอรรัปชั่น คือ ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ท้ังนี้ ไมวา
ทานจะแจงดวยวิธีใดดังกลาวขางตน องคการบริหารสวนตําบลถํ้าสิงขร จะรักษาความลับของทาน     

7. มาตรการคุมครองและรักษาความลับ  
เพ่ือเปนการคุมครองสิทธิของผูรองเรียนและผูใหขอมูลท่ีกระทําโดยเจตนาสุจริต อบต.เขาวงจะปกปดชื่อ ท่ี

อยู หรือขอมูลใดๆ ท่ีสามารถระบบตัวผูรองเรียนหรือผูใหขอมูล และเก็บรักษาขอมูลของ ผูรองเรียน และผูใหขอมูล
ไวเปนความลับ โดยจํากัดเฉพาะผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบ เรื่องรองเรียนเทานั้น ท่ีสามารถ
เขาถึงขอมูลดังกลาวได ในกรณีท่ีมีการรองเรียนพนักงาน นายกอบต. จะทําหนาท่ีในการคุมครองผูแจงเบาะแส หรือ 
ผูรองเรียน พยาน และบุคคลท่ีใหขอมูลในการสืบสวนหรือหาขอเท็จจริง ไมใหไดรับความเดือดรอน อันตราย ใดหรือ
ความไมชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจงเบาะแส รองเรียน การเปนพยานหรือการใหขอมูล โดยขอให ผูรองเรียนสง
เรื่องรองเรียนมายัง นายก อบต. ตรวจสอบโครงการ ท้ังนี้ ผูไดรับขอมูลจากการปฏิบัติหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับเรื่อง
รองเรียน มีหนาท่ีเก็บรักษาขอมูล ขอรองเรียนและเอกสารหลักฐานของผูรองเรียนและผูใหขอมูลไวเปนความลับ 
หามเปดเผยขอมูลแกบุคคลอ่ืน ท่ีไมมีหนาท่ีเก่ียวของ เวนแตเปนการเปดเผยหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด 

 
  8. ข้ันตอนการดําเนินการสืบสวน และบทลงโทษ  

8.1 เม่ือไดรับการแจงเบาะแส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะเปนผูกลั่นกรอง สืบสวน ขอเท็จจริง  
8.2 ระหวางการสืบสวนขอเท็จจริง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรืออาจจะมอบหมาย ใหตัวแทน 

(คณะกรรมการบริหาร) แจงผลความคืบหนาเปนระยะใหผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนไดทราบ โดยกําหนดระยะเวลา
ในการสอบสวนขอเท็จจริงจนถึงพิจารณาเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน และสามารถขยายเวลา การสืบสวนขอเท็จจริงและ
พิจารณาจนเสร็จสิ้นไดอีกไมเกิน 30 วัน  

8.3 หากการสืบสวนขอเท็จจริงแลวพบวา ขอมูลหรือหลักฐานท่ีมี มีเหตุอันควรเชื่อไดวาผูท่ีถูก กลาวหาได
กระทําการทุจริตและคอรรัปชั่นจริง อบต. จะใหสิทธิผูถูกกลาวหาไดรับทราบขอกลาวหาและให สิทธิผูถูกกลาวหา
พิสูจนตนเอง โดยการหาขอมูลหรือหลักฐานเพ่ิมเติมท่ีแสดงใหเห็นวาตนเองไมมีสวน เก่ียวของกับการกระทําอัน
ทุจริต และคอรรัปชั่น ตามท่ีไดถูกกลาวหา  

8.4 หากผูถูกกระทํา ไดกระทําการทุจริตและคอรรัปชั่นจริง การทุจริตและคอรรัปชั่นนั้นถือวาเปน การกระทํา
ผิดตอนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นของ อบต. ผูถูกกลาวหาจะตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบท่ี 
อบต. ไดกําหนดไว และหากกระทําทุจริตและคอรรัปชั่นนั้นผิดกฎหมาย ผูกระทําผิดอาจจะ ตองไดรับโทษทาง
กฎหมาย ท้ังนี้ โทษทางวินัยตามระเบียบของทางราชการ  
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8.5 การรองเรียนโดยไมสุจริตหรือผิดชองทาง การแจงเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส ใหถอยคํา หรือ ใหขอมูล

ใดๆ ถาพิสูจนไดวากระทําโดยไมสุจริต หรือทําผิดชองทาง ถาเปนพนักงานหรือเจาหนาท่ีของ อบต. บุคคลนั้นจะ
ไดรับโทษทางวินัยตามมาตรฐานโทษดวย แตหากเปนบุคคลภายนอก และอบต. ไดรับความ เสียหาย อบต. จะ
พิจารณาดําเนินคดีกับบุคคลนั้นๆ ดวย ในกรณีท่ีมีการรองเรียน คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีในการรับเรื่อง หา
ขอมูล และตรวจสอบ ขอเท็จจริงตามท่ีไดรับแจง เพ่ือรายงานผูบริหาร ใหรวมกันพิจารณาและกําหนดโทษตามท่ี
เห็นสมควร  

9. การเผยแพรนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ัน  
เพ่ือใหทุกคนในองคกรไดรับทราบเจตนารมณการปองกันและตอตานการคอรรัปชั่น อบต. จะ ดําเนินการ

ดังตอไปนี้  
9.1 อบต. ติดประกาศเจตนารมณการปองกันและตอตานการคอรรัปชั่น การคอรรัปชั่น ในสถานท่ี เดนชัด ทุก

คนในองคกรสามารถอานได 
 9.2 อบต. เผยแพรเจตนารมณการปองกันและตอตานการคอรรัปชั่น ผานชองทางการสื่อสารของ อบต. อาทิ 

เว็บไซต อบต. อีเมล รายงานการเปดเผยขอมูลประจําป ในปถัดไปเปนตนไป  
9.3 อบต. จะจดใหมีการอบรมนโยบายตอตานการทุจริตกับพนักงานและบุคคลท่ัวไป  
9.4 อบต. จะมีการทบทวนนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นอยางสมํ่าเสมอทุกป  

เจตนารมณฉบับนี้ใหใช ตั้งแตวันท่ีประกาศเปนตนไป  

ประกาศ ณ วันท่ี 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557  
 
 
 

 
(นายคํารณ  อินทรโท) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาวง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


