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เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
……………………………………
องค์การบริห ารส่ ว นตำบลเสาเภา มีน โยบายมุ่งเน้น การบริห ารจัดการ องค์กรให้ เป็ นไปตาม
หลักธรรมภิบาล โดยให้ความสำคัญกับการต่อต้านการจัดทุจริตคอรัปชั้นในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความโปร่งใสมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อให้การบริหารราชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมภิบาล อันจะทำให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจ ในการบริหารงานภาครัฐ อาศัยอำนาจตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และสามารถเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติ
ของบุคลากร และมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนตำบลเสาเภา จึงประกาศเจตนารมณ์การ ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 และมาตรการ แนวทางการ ดำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ไว้ดังต่อไปนี้
๑.ปฏิบั ติตามนโยบายการป้องกั นและต่อต้านการทุจริต การให้ ห รือ รับสิ น บน จรรยาบรรณ
รวมทั้ ง กฎระเบี ย บ และประกาศขององค์ก ารบริห ารส่ วนตำบลเสาเภา โดยต้อ งไม่เข้ าไปเกี่ยวกั บการทุ จริต
คอรัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
๒.ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับ สินบน
แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบทั้ง ทางตรงหรือ
โดยอ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้อง
กับองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา และโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญ ชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ ได้
ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
๔. ในการดำเนินการใด ๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตและคอร์รัปชั่น บุคลากรทุก ระดับ
จะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง
๕. การให้ หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ จรรยาบรรณธุรกิจรวม ถึงนโยบายการ ป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน
๖. การให้ เงิน บริ จ าคเพื่ อ การกุ ศ ล จะต้ อ งกระทำในนามองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลเสาเภา
แก่ อ งค์ กร ใดๆ ที่ มี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ สั งคมโดยต้ อ งเป็ น องค์ก รที่ เชื่ อ ถื อ ได้มี ใบรับ รอง และต้ อ ง
ดำเนิ นการด้วย ความโปร่งใสผ่านขั้นตอนตามระเบียบขององค์การบริห ารส่วนตำบลเสาเภา ที่กำหนดไว้ และ
ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้ มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็น
ข้ออ้างในการติดสินบน
๗.การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใด ต้องมี
การระบุ ชื่ อ องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบลเสาเภา โดยให้ ก ารสนั บ สนุ น นั้ น ต้ องมี วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ส่ งเสริม ธุรกิ จ
ภาพลักษณ์ ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบล และต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทีก่ ำหนดไว้ และ ถูกต้องตามกฎหมาย
๙.ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึงการติดต่องาน กับ
ภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนิน ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์และต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง

-2๑๐.องค์การบริหารส่วนตำบลมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและ
เสรีภาพทางการ เมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ ดำเนินการหรือดำเนิน กิจกรรมใด ๆ รวมถึง การนำ
ทรัพยากรใด ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ไปใช้เพื่อดำเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะทำให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลสูญเสียความเป็นกลางหรือ ได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเมือง
๑๑.องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลเสาเภา จะสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ เห็ น
ความสำคัญ และมีจิตสำนึกในการ ต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้ มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการ
ทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ
๑๒.แนวปฏิ บั ติ ใ นการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั่ น นี้ ครอบคลุ ม ไปถึ ง กระบวนการ
บริหารงานบุคคลตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล การ
ปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารทำ ความ
เข้ าใจกั บ พนั ก งานผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชา เพื่ อ นำไปใช้ ป ฏิ บั ติ ในกิ จ กรรมทางธุร กิ จ ที่ มี อ ยู่ ในความรับ ผิ ด ชอบและ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้
๑๓.องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่น
ใดที่ แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่น ที่เกี่ยวข้องกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา รวมถึง
พนักงาน ที่ปฏิเสธ ต่อการกระทำ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการ
ทุจริต คอร์รัปชั่น
๑๔.ผู้ที่กระทำการทุจริต คอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระทำผิด ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษ ทาง
วินัยที่กำหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมายด้วย
๑๕.องค์การบริห ารส่วนตำบลเสาเภา จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินงานอย่าง
สม่ำ เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย
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