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                                ปประกาศองคก์การบริหารส่วนตําบลนาวุ้ง  
เรื่อง การรมีส่วนร่วมขอองผู้บริหารเพ่ือป้องกันการทุจริต 

ขององค์กาารบริหารส่วนนตําบลนาวุ้ง 

 

 



6. ผู้อํานวยการกองทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าทีร่ับผิดชอบทําให้มั่นใจว่าใต้บังคับ-
บัญชาของตนได้ตระหนักถึง และมีความเข้าใจนโยบายฉบับน้ีโดยได้รับการอบรมอย่างเพียงพอและสม่ําเสมอ  
7. พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปช่ัน กรณีมีข้อสงสัยหรือ 
พบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบับน้ี จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผ่านช่องทางการรายงานที่กําหนดไว้ 
ตามนโยบาย 

แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านทุจรติ คอร์รัปชัน่  

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณองค์กร เพ่ือ
พนักงานยึดถือเป็น แนวทางในการปฏิบัติงานแล้วน้ัน เพ่ือให้พนักงานมีแนวปฏิบัติเรื่องการรับ-ให้ของขวัญ 
การเลี้ยง หรือประโยชน์อ่ืนใด ตามท่ีกําหนดไว้ในจรรยาบรรณองค์กรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจน
สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปช่ัน จึงได้จัดทําแนวปฏิบัติฉบับน้ีขึ้น  โดยให้ถือเป็นส่วนหน่ึง 
ของนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณองค์กร ผู้บริหาร  คณะผู้บรหิาร  พนักงาน  และ
ลูกจ้างขององค์กร  ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริต คอร์รัปช่ัน อย่าง
เคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต และคอร์รัปช่ัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ต่อผู้ที่
เก่ียวข้อง โดย  

1. ไม่ทําพฤติกรรมใด ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน หรือติดสินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสยีในเร่ืองที่ 
ตนทําหน้าที่ รบัผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ โดยปฏิบัติดังน้ี  

1.1 ไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึกที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคํา อัญมณีอสังหาริมทรพัย์ 
หรือ สิ่งของในทํานองเดียวกัน กับผู้มสี่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้งในหน่วยงาน ราชการ
และหน่วยงานเอกชน  

1.2 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อ่ืน อันเป็นการชักนําให้เกิดการละ
เว้นการ ปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งน้ีหากไมส่ามารถหลีกเลี่ยงได้ ก่อนการรับของท่ีระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจ 
ว่า ได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่ การงานควรมีราคาไม่มากและ
เหมาะสมในแต่ละโอกาส  

1.3 ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อ่ืน เพ่ือจูงใจในการตัดสินใจ หรือมีผล
ทําให ้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเช่นเดียวกันกับคู่ค้ารายอ่ืน แต่ทั้งน้ีการใหส้ิ่งของตามโอกาส หรือ
วาระต่างๆ ต้องมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวิสัย  

1.4 ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรอืประโยชน์อ่ืนใดกับผู้ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ 
หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใดๆ เพ่ือแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้หรอืทําให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้น การ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กําหนดไว้  

2. ในการจัดซือ้ จัดจ้าง ต้องดําเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของ มีความโปร่งใส และสามารถ 
ตรวจสอบได้  



3. การใช้จ่ายสําหรับการเลี้ยงรับรองทางราชการ และการใช้จ่ายอ่ืนๆ สามารถกระทําได้แต่ต้องใช้
จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้  

4. การใช้เงิน หรือทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือสนับสนุนโครงการ การเบิกจ่าย ต้อง
ระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้และดําเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  

5. ไม่กระทําการอันใดที่เก่ียวข้องกับการเมืองภายในองค์การบริหารส่วนตําบล และไม่ใช้ทรัพยากร 
ใดขององค์กร เพ่ือดําเนินการดังกล่าว ทั้งน้ีองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลาง
ทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติ ตามกฎหมาย และการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทาง
ในการให้การช่วยเหลือทาง การเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

6. พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตและ
คอร์รัปช่ัน หรอืส่อไปในทางทุจริต คอร์รัปช่ันที่มีผลเก่ียวข้องกับองค์การบริหารส่วนตําบล  โดยทั้งทางตรง 
หรือทางอ้อม พนักงานต้องแจ้ง  ให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมี ข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่กําหนดให้ทํา
หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณผ่านช่องทางต่างๆ ทีก่ําหนดไว้  

7. องค์การบริหารส่วนตําบลจะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือพนักงานที่แจ้ง
เร่ืองทุจริต คอร์รัปช่ันที่เก่ียวข้องกับองค์กร โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้รอ้งเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ
แจ้งและรายงานการทุจริต คอร์รัปช่ัน   

8. ผู้บริหาร คณะผู้บริหารและพนักงาน ที่กระทําทุจริตและคอร์รัปช่ัน เป็นการกระทําผิดจรรยา- 
บรรรณขององค์กรซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่องค์การบริหารสว่นตําบล กําหนดไว้
นอกจากน้ี อาจจะได้รับโทษ ตามกฎหมาย หากการกระทําน้ันผิดกฎหมาย  

9. คณะผู้บริหาร ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ให ้คําปรึกษา และทาํความเข้าใจ
กับบุคลากรในองค์กร และผูท้ี่เก่ียวข้อง เก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปช่ัน เพ่ือให้บุคลากรและผู้ที่
เก่ียวข้องได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้าน ทจุริต คอร์รัปช่ันฉบับน้ีรวมถึงเป็น
แบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ  

10. องค์การบริหารส่วนตําบลมุ่งมั่นที่จะสรา้งและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริต 
คอร์รัปช่ัน และการให้หรือรบั สินบนเป็นการกระทําที่ยอมรับไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการกระทํากับบุคคลใดก็ตาม 
หรือการทําธุรกรรมกับ ภาครัฐหรือภาคเอกชน  

11. นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริต คอร์รัปช่ันน้ีให้ครอบคลมุไปถึงกระบวนการบริหารงาน
บุคคล ต้ังแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลือ่นตําแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการ



ปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกําหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารและทําความเข้าใจ 
กับ พนักงานเพ่ือใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ  

    ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑  

    ลงช่ือ         
            (นายประเทิง  ขาวสอาด)    

      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาวุ้ง 

    

 


