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ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนุแม่ลานอ้ย  
เรื่อง  เจตนารมณก์ารป้องกนัและตอ่ต้านการทุจริตคอร์รปัชั่น 

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

  ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 มีวิสัยทัศน์ 
"ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)" ประกอบกระทรวงมหาดไทย
มีเจตจ านงท่ีจะสนับสนุนวาระแห่งชาติได้จัดโครงการของขวัญปีใหม่ส าหรับประชาชน พ.ศ. 2560 "มหาดไทย                
ใสสะอาดต่อต้านการทุจริต" น้ัน 

  ดังน้ัน เพื่อให้เป็นการสนับสนุนแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะท่ี 3 และกรอบแนวคิดของกระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย ซึ่งได้ตระหนักถึง
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ียังเป็นปัญหาในทุกระดับ ทุกหน่วยงาน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และเป็นปัญหาส าคัญใน
การขัดขวางการพัฒนาประเทศ ท้ังความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ระบบอุปถัมภ์ การติดสินบนให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
และผลประโยชน์ทับซ้อน จึงขอประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ ดังน้ี 
  1.  ไม่ท าพฤติกรรมใดท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเร่ือง
ท่ีตนท าหน้าท่ีรับผิดชอบท้ังทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางมิชอบ โดยปฏิบัติดังน้ี 
       1.1  ไม่รับหรือให้ของขวัญ ของท่ีระลึก ท่ีเป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองค า อัญมณี 
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของในท านองเดียวกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ท้ังหน่วยงาน
ราชการและหน่วยงานเอกชน 
       1.2  ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของก านัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นอันเป็นการชักน าให้  
เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีของตน  
       1.3  ไม่เป็นตัวกลางรับหรือน าเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานราชการหรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือท าให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ละเว้นการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามท่ีก าหนดไว้ 
  2.  ในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องด าเนินการผ่านข้ันตอนตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด    
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
  3.  ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางนากรให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่นักการเมืองใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรือทางอ้อม 
  4.  พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าหรือ
พฤติกรรมท่ีเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปช่ัน หรือส่อไปในแนวทางทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีมีผลเกี่ยวเน่ืองกับองค์กร             
โดยท้ังทางตรงหรือทางอ้อม พนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือใน        
การตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 
  5.  ผู้ท่ีกระท าการทุจริตคอร์รัปช่ัน จะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย และจะต้องได้รับการพิจารณา
โทษทางวินัยตามระเบียบท่ีทางราชการก าหนดไว้   
  6.  พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้
ค าปรึกษาและท าความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อให้
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ันฉบับน้ี รวมถึงเป็นแบบอย่างท่ี ดีในเรื่องการมี
ความซื่อสัตย์ จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
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  7.  องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย มุ่งมั่นท่ีจะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรท่ียึดมั่นว่า
การทุจริตคอร์รัปช่ัน และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระท าท่ียอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระท ากับบุคคลใดก็ตาม 
หรือการท าธุรกรรมกับภาครัฐหรือเอกชน 
  8.  นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ันฉบับน้ี ใช้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ต้ังแต่
สรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารและท าความเข้าใจกับ
พนักงานเพื่อใช้ในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  9.  การรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
       องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย ได้มอบหมายให้มีผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส         
ข้อร้องเรียนการกระท าท่ีมีข้อสงสัยว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปช่ันท่ีเกิดข้ึนกับหน่วยงาน ท้ังทางตรงและทางอ้อม      
โดยผ่านช่องทางการรับเร่ืองท่ีได้ก าหนดไว้ในประกาศฉบับน้ี โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเร่ืองท่ีจะแจ้ง
เบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐานหรือข้อมูลท่ีเพียงพอต่อการตรวจสอบ และแจ้งช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ ท่ีสามารถติดต่อได้ ส่งมาทางช่องทางรับเร่ือง ดังน้ี 
       9.1  แจ้งทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 5361 5994 หรือทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล              
ขุนแม่ลาน้อย www.khunmaelanoi.go.th หรือทาง Facebook ของ องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย             
หรือทาง E-mail : turakan_2554@hotmail.com   
       9.2  แจ้งทางไปรษณีย์ หรือย่ืนส่งโดยตรง ท่ี 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย 
     ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย 
     หมู่ท่ี 1 ต าบลขุนแม่ลาน้อย  อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120    
       9.3  แจ้งผ่านทาง เว็บไซต์ของส านักงาน ป.ป.ช. www.necc.go.th 
  10.  มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ  
        เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลท่ีกระท าเจตนาสุจริต องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย จะปกปิดช่ือ ท่ีอยู่ หรือข้อมูลใดๆ ท่ีสามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษา
ข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจ ากัดเฉพาะผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบ
เร่ืองร้องเรียนเท่าน้ันท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และ
บุคคลท่ีให้ข้อมูลในการสืบสวนหรือหาข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนอันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรมอันใด
อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือให้ข้อมูล โดยขอให้ ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย โดยตรง  
  ท้ังน้ี ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องการร้องเรียน มีหน้าท่ีเก็บรักษาข้อมูล  
ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นท่ีไม่มี
หน้าท่ีเกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 
  11.  ข้ันตอนการด าเนินการสืบสวนและบทลงโทษ 
        11.1  เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้กลั่นกรองสืบสวน
ข้อเท็จจริง 
        11.2  ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริงประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรืออาจจะมอบหมาย
ให้ตัวแทน แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบโดยก าหนดระยะเวลาในการ
สอบสวนข้อเท็จจริง จนถึงพิจารณาเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน และสามารถขยายเวลาการสอบสวนข้อเท็จจริงและ
พิจารณาจนเสร็จสิ้นได้อีกไม่เกิน 30 วัน 
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     11.3  หากการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานท่ีมี มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าผู้ท่ีถูกถูก
กล่าวหาได้กระท าการทุจริตคอร์รัปช่ันจริง องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้ รับทราบ                
ข้อกล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเองโดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติม ท่ีแสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าอันทุจริตคอร์รัปช่ันตามท่ีได้ถูกกล่าวหา 
     11.4  หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการทุจริตและคอร์รัปช่ันจริงการทุจริตและคอร์รัปช่ันน้ันถือว่า
เป็นการกระท าผิดต่อนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ันขององค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องได้รับการ
พิจารณาโทษทาง วินัยตามระเบียบท่ีได้ก าหนดไว้และหากการกระท าทุจริตคอร์รัปช่ันน้ันผิดกฎหมายผู้กระท าผิด
อาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ท้ังน้ี โทษทางวินัยตามระเบียบของทางราชการ 
        11.5  การร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทางการแจ้งเร่ืองร้องเรียน แจ้งเบาะแสให้ถ้อยค า
หรือให้ข้อมูลใดๆ ถ้าพิสูจน์ได้ว่ากระท าโดยไม่สุจริตหรือท าผิดช่องทาง ถ้าเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล บุคคลน้ันจะได้รับโทษทางวินัยตามมาตรฐานโทษด้วย แต่หากเป็นบุคคลภายนอกและ
องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับความเสียหาย องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินคดีตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง                         
กับบุคคลน้ัน ๆ ด้วย 

  12.  การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
        เพื่อให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล และประชาชนได้รับทราบเจตนารมณ์            
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ได้ด าเนินการดังน้ี 
        12.1  ติดประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านคอร์รัปช่ันให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบ 
        12.2  เผยแพร่เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปช่ัน ผ่านช่องทางสื่อสารสนเทศ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล และบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย        
 

  ท้ังน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันท่ี 10  มกราคม  พ.ศ.2563 
 

 

      

                            (นายธีรพงษ์  ดีเลิศวุฒิกร)  
                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  

 

 
 


