
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังแดง 
เรื่อง   เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 
1. ค านิยามตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

การคอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึงการติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆและ/หรือการใช้ข้อมูลที่
ได้รับหรือให้จากการปฏิบัติหน้าที่การงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยการเสนอให้ สัญญามอบให้ ให้ค ามั่น
เรียกร้องหรือรับซึ่งเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานเอกชนหรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ให้กับตนเองพวกพ้องและ/
หรือผู้อ่ืนเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินผลประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจหรือผลประโยชน์ใดโดยมิชอบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมรวมถึงการกระทาใดๆที่ขัดหรือแย้งกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯยกเว้นแต่เป็นกรณีที่
กฎหมายระเบียบประกาศข้อบังคับขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นหรือจารีตทางการให้กระท าได้ 

2. ขอบเขต 
2.1 เจตนาฉบับนี้บังคับใช้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  อบต. พนักงาน และพนักงานจ้างขององค์การ

บริหารส่วนต าบลวังแดง (รวมเรียกว่า “พนักงาน”) 
2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลวังแดง  หวังให้พนักงานกระท าการในนามองค์กร ปฏิบัติตามนโยบาย

ฉบับนี้ 
3. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

3.1พนักงานทุกคน มีหน้าที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชั่น ให้เกิดขึ้นในองค์กรเพื่อให้ทุกคน
ได้เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น  พร้อมทั้งกรณีที่มี
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระท าการทุจริต  ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร  คณะกรรมการมีหน้าที่ให้
ค าปรึกษา  ข้อแนะน า พิจารณาบทลงโทษ และร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหา ให้กับผู้บริหาร 
4. แนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

“พนักงาน” ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังแดง  ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่าง
เคร่งครัดโดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมถึงผู้รับจ้าง
หรือผู้รับจ้างช่วงอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องโดย 

4.1 ไม่ท าพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องท่ีตนท า
หน้าที่รับผิดชอบทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบโดยปฏิบัติดังนี้ 

4.1.1 ไม่รับหรือให้ของขวัญของที่ระลึกที่เป็นเงินสดเช็คพันธบัตรหุ้นทองคาอัญมณีอสังหาริมทรัพย์
หรือสิ่งของในท านองเดียวกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงานทั้งในหน่วยงานราชการและ
หน่วยงานเอกชน 

4.1.2 ไม่รับทรัพย์สินสิ่งของของขวัญของก านัลใดๆหรือประโยชน์อื่นอันเป็นการชักนาให้เกิดการละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

ทั้งนี้ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของ
บริษัทฯโดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส 
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4.1.3 ไมร่ับหรือให้ทรัพย์สินสิ่งของของขวัญหรือของก านัลใดๆหรือประโยชน์อื่นเพ่ือจูงใจในการ

ตัดสินใจหรือมีผลท าให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเช่นเดียวกันกับคู่ค้ารายอ่ืนทั้งนี้การให้สิ่งของตาม
โอกาสหรือวาระต่างๆต้องมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวิสัย 

4.1.4 ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอเงินทรัพย์สินสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ
หน่วยงานราชการหรือองค์กรใดๆเพ่ือแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้หรือทาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบข้อบังคับและข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่ก าหนดไว้ 

4.2 ในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของราชการมีความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ 

4.3 การใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงรับรองและการใช้จ่ายอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุร
สามารถกระท าได้แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลสามารถตรวจสอบได้ 

4.4 พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย  เมื่อพบเห็นการกระท าหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตและ
คอร์ปรัปชั่นหรือส่งไปในทางทุจริตและคอร์รัปชั่น  ที่มีผลเกี่ยวข้องกับองค์กร  โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม  
พนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ  และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายนี้  ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ก าหนดไว้ 

4.5 องค์การบริหารส่วนต าบลวังแดง  จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือพนักงาน
ที่แจง้เรื่องทุจริตและคอร์รัปชั่น ที่เก่ียวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งและรายงานการทุจริตและคอร์รัปชั่น  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังแดง 
ก าหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ 

4.6 ผู้ที่กระท าทุจริตและคอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระท านโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลวังแดง  
ซึ่งจะได้รับการพิจารณาด าเนินการทางวินัยที่ก าหนดไว้นอกจากนี้  อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการ
กระท านั้นผิดกฎหมาย 

4.7 พนักงานส่วนต าบลวังแดง  ตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้  ให้ค าปรึกษาและท า
ความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น  เพื่อให้
บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้  รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดี
ในเรื่องการมีความซื่อสัตย์  จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

4.8 องค์การบริหารส่วนต าบลวังแดง  มุ่งม่ันที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริต
คอร์รัปชั่นและการให้หรือรับสินบนเป็นการกระท าท่ียอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระท ากับบุคคลใดก็ตามหรือ
การท าธุรกรรมกับภาครัฐหรือเอกชน 

4.9 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้  ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารบุคคล  ตั้งแต่การสรร
หาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง  การฝึกอบรม  การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานและการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน  โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารและท าความเข้าใจกับพนักงานเพ่ือใช้ในหน้าที่
อยู่ในความรับผิดชและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. เรื่องท่ีรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการคอร์รัปชั่น 

5.1 พบเห็นการกระท าที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยทางตรงหรือทางอ้อมเช่นพบเห็นบุคคลใน
องค์กรติดสินบน/รับสินบนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานเอกชน 

5.2 พบเห็นการกระทาที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯหรือมีผลต่อระบบการควบคุม
ภายในของอบต.จนท าให้สงสัยได้ว่าอาจจะเป็นช่องทางในการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
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5.3 พบเห็นการกระท าที่ท าให้อบต.เสียผลประโยชน์กระทบต่อชื่อเสียงของ อบต. 
5.4 พบเห็นการกระท าที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

6. ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลวังแดงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา

รับเรื่องแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนการกระทาท่ีอาจทาให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกิด
ขึ้นกับ อบต.โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อมโดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้โดยผู้
ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนพร้อมหลักฐานหรือข้อมูลที่เพียงพอ
ต่อการตรวจสอบและแจ้งชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ส่งมายังช่องทางรับเรื่องดังนี้ 

6.1 ทางหมายเลขโทรศัพท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังแดง  เบอร์ 0819940312 
      ทางหมายเลขโทรศัพท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังแดง  เบอร์ 0897767149 
      ทางหมยเลขโทรศัพท์ องค์การบริหารส่วนต าบลวังแดง  เบอร์ 035762111 

6.2แจ้งทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึงหรือยื่นส่งโดยตรงได้ที่ 
      - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังแดง หรือ 
      - ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังแดง  
 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวังแดง 
 หมู่ที่ 8 ต าบลวังแดง อ าเภอท่าเรือ  
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13130 
บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่นคือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มท้ังนี้ไม่ว่า
ท่านจะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้น อบต.วังแดง จะรักษาความลับของท่าน 
7. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ 

เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระท าโดยเจตนาสุจริต อบต.วังแดง จะปกปิด
ชื่อที่อยู่หรือข้อมูลใดๆที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลและเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้
ข้อมูลไว้เป็นความลับโดยจ ากัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 

ในกรณีที่มีการร้องเรียนพนักงาน  นายก อบต. จะท าหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน
พยานและบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รับความเดือนร้อนอันตรายใดหรือความไม่ชอบ
ธรรมอันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแสร้องเรียนการเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลโดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่อง
ร้องเรียนมายังนายกองค์การบริหารส่วต าบล ตรวจสอบโดยตรง 

ทั้งนี้ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียน
และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด 
8. ขั้นตอนการดาเนินการสบืสวนและบทลงโทษ 

8.1 เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้กลั่นกรองสืบสวนข้อเท็จจริง 
8.2 ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริงประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรืออาจจะมอบหมายให้ตัวแทน 

(คณะกรรมการบริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบโดยกาหนด
ระยะเวลาในการสอบสวนข้อเท็จจริงจนถึงพิจารณาเสร็จสิ้นภายใน 30 วันและสามารถขยายเวลาการสืบสวน
ข้อเท็จจริงและพิจารณาจนเสร็จสิ้นได้อีกไม่เกิน 30 วัน 
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8.3 หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานที่มีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้

กระทาการทุจริตและคอร์รัปชั่นจริง อบต.วังแดง จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูก
กล่าวหาพิสูจน์ตนเองโดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
กระทาอันทุจริตและคอร์รัปชั่นตามที่ได้ถูกกล่าวหา 

8.4 หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาการทุจริตและคอร์รัปชั่นจริงการทุจริตและคอร์รัปชั่นนั้นถือว่าเป็นการ
กระท าผิดต่อนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ อบต.วังแดง ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทาง
วินัยตามระเบียบที่ได้ก าหนดไว้และหากการกระท าทุจริตและคอร์รัปชั่นนั้นผิดกฎหมายผู้กระท าผิดอาจจะต้อง
ได้รับโทษทางกฎหมายทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของทางราชการ 

8.5 การร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสให้ถ้อยค าหรือให้ข้อมูล
ใดๆถ้าพิสูจน์ได้ว่ากระท าโดยไม่สุจริตหรือท าผิดช่องทางถ้าเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของ อบต.บุคคลนั้นจะ
ได้รับโทษทางวินัยตามมาตรฐานโทษด้วยแต่หากเป็นบุคคลภายนอกและอบต.ได้รับความเสียหายอบต.จะ
พิจารณาดาเนินคดีกับบุคคลนั้นๆด้วย 
9. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น อบต.จะด าเนินการดังต่อไปนี้ 
9.1 อบต.ติดประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นในสถานที่เด่นชัดทุกคนในองค์กรสามารถอ่านได้ 
9.2  เผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นผ่านช่องทางการสื่อสารของ อบต.อาทิเว็บไซด์  รายงานการเปิดเผย
ข้อมูลประจ าปีในปีถัดไปเป็นต้นไป 
9.3 อบต.จะจัดให้มีการอบรมนโยบายต่อต้านการทุจริตกับพนักงานและบุคคลทั่วไป 
9.4 อบต.จะมีการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างสม่ าเสมอทุกปี 

 
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป 

 
 ประกาศ  ณ  วันที่  6  เดือน  มกราคม  พ.ศ.2557 

 
      
 

   (นายชวลิต  แสงไพโรจน์) 
                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังแดง 
 
 


