
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา 

 เร่ือง   เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  
********************************* 

 
    ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีเจตจ านงที่จะสนับสนุนวาระแห่งชาติ “ประเทศไทยใสสะอาด” (Clean 
Thailand) โดยแปลงแนวคิดดังกล่าวเป็น “มหาดไทย ใสสะอาด” (Clean Mahadthai) ได้รณรงค์ และสั่งการ
ให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์และปฏิบัติโดย มิชอบ
ตลอดถึงป้องกันไม่ให้งบประมาณแผ่นดินรั่วไหลโดยไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ 

  เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการสร้าง ระบบ
ราชการที่ใสสะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสาจึงขอประกาศตัวเป็นหน่วยงานใสสะอาด ตามเจตนารมณ์
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้  

 
1.ไม่ท าพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่อง

ที ่ตนท าหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ โดยปฏิบัติดังนี้  
                       1.1 ไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองค า อัญมณี 
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของในท านองเดียวกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้ง 
หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน  
                       1.2 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของก านัลใดๆ หรือประโยชน์อื่น อันเป็นการชักน า
ให้ เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งนี้ ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติ 
ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่
การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมแต่ละโอกาส  
                      1.3 ไม่เป็นตัวกลางรับหรือน าเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่ 
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรใดๆ เพ่ือแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ละเว้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่ก าหนดไว้  

     2.ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการ มีความ โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้  

     3.พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริต 
คอร์รัปชั่น หรือส่อไปในแนวทางทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับองค์กร โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 
พนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ต่างๆ  

    4. ผู้ที่กระท าทุจริตและคอร์รัปชั่น จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่ทาง 
ราชการก าหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษทางกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย  
            5. พนักงานองคก์ารบริหารส่วน ตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแผ่ ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา และ
ท าความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ บุคคลกร 
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และผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่อง
การมีความซื่อสัตย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ  

    6. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา  มุ่งม่ันที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการ 
ทุจริต คอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระท าทีย่อมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระท ากับบุคคลใดก ็
ตาม หรือการท าธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน  

    7. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ใช้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่ 
สรรหาหรือการคัดเลือกบุคคลกร การเลือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน 
และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารและท าความเข้าใจกับพนักงานเพ่ือใช้ 
ในหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีระสิทธิภาพ  

   8. การรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา  ได้มอบหมาย
ให้มีผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส   ข้อร้องเรียนการกระท าที่มี  ข้อสงสัยว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่
เกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนต าบล  ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านช่อง ทางการรับเรื่องท่ีได้ก าหนดไว้ใน
ประกาศฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องท่ีจะแจ้ง เบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อม
หลักฐานหรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบและแจ้งชื่อ ที่อยู่ และ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกัน
ได้ ส่งมาทางช่องทางรับเรื่อง ดังนี้  
                         8.1  แจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข  034-540770  
                                หรอืทางเว็บไซด์ของทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา 
                                www.Thasao-Kan.go.th หรือ ทาง facebook  
                                องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา 
                       8.2 แจ้งทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง หรือยื่นส่งโดยตรงที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าเสา  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา เลขที่ 333/3 หมู่ 3   ต าบลท่าเสา   อ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี   71150 
                      8.3 แจ้งผ่านช่องทางเว็บไซด์ของส านักงาน ป.ป.ช. www.Thasao-Kan.go.th  
             9. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ ข้อมูลที่
กระท าเจตนาสุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆที่สามารถ ระบุตัวผู้
ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจ ากัด เฉพาะผู้ที่
มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ได้ เพ่ือ
เป็นการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหรือหา ข้อเท็จจริง
ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนอันตรายใดหรือความไม่ชอบธรรมอันใดอันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การ
เป็นพยานหรือให้ข้อมูล โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา
โดยตรงทั้งนี้  ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าทีที่เก่ียวข้องกับเรื่องการร้องเรียน  มีหน้าที่เก็บ รักษาข้อมูล ข้อ
ร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ  ห้ามเปิดเผย ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนที่
ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด  
           10. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ทุกคนในองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าเสาและประชาชนได้รับทราบเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วน ต าบล
ท่าเสาได้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้  
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                        10.1 ติดประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้ทุกคนในองค์การ 
ได้รับทราบ  
                        10.2 เผยแพร่เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางการสื่อสาร 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา  อาทิ  ทางเว็บไซต์ www.Thasao-Kan.go.th  และบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา  
 
            ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 
                       ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  
 
 
 
                                                        (นายวิกิจ    แก้วจิตคงทอง)  
                                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา 
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