
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารสว่นต าบลฝายแก้ว 
เร่ือง   แนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชั่นของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง        
และพนักงานจ้างขององคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว   อ าเภอภูเพียง  จงัหวัดน่าน   

หลักการ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว  อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ไดใ้ห้ความส าคัญกับการ
ต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกในการต่อต้าน
การทุจริต และคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว  จึงได้ก าหนดนโยบาย
การป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน  ไว้ในนโยบายการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ  ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณข้าราชการ  
เพ่ือยืนยันเจตนารมณ์ดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว จึงได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งใน
แนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเพ่ือให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว มีแนว
ปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น  ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นบรรทัดฐาน
ในการปฏิบัติงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว  จึงได้จัดท าและประกาศใช้แนวปฏิบัตินี้เพิ่มเติม และให้
ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลฝายแก้ว 

นิยาม 
   การทุจริต หรือ คอร์รัปชั่น หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในต าแหน่งหน้าที่ 
หรือ การใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน การน าเสนอ 
หรือการให้ค าม่ันว่าจะให้ การขอ หรือการเรียกร้อง ทั้งที่เป็น ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชน์อื่น
ใด ที่เป็นการขัดต่อศลีธรรม จริยธรรม และกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคล อื่น
ใด ไม่ว่าในประเทศ หรือต่างประเทศ เพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
 

   การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชน์อื่น
ใด เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ หรือสนับสนุน หรือเพ่ือประโยชน์อื่นใด แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่
มีหน้าที่เก่ียวข้องทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 

   ผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง คู่สมรส บุตร บิดามารดา พ่ีน้อง/ญาติสนิท ของกรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับ 
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แนวปฏิบัติ 

บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว   ต้องปฏิบัติตามแนวทางท่ีได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณข้าราชการ  
รวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว  โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
การทุจริต คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

2. ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน แก่ผู้ที่มีส่วน
ได้เสียที่เก่ียวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดย
อ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

3. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลฝายแก้ว  โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ 
และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 

4. ในการด าเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตและคอร์รัปชั่น บุคลากรทุกระดับขององค์การ
บริหารส่วนต าบลฝายแก้ว จะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง 

- การให้ หรือรับของขวัญ ของก านัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตาม
แนวปฏิบัติที่ดีที่ก าหนดไว้ในคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของข้าราชการ 
รวมถึงนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน 

- การจัดซื้อ จัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดต่องานกับภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เก่ียวข้อง  ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว  มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิ
และเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักท่ีจะไม่ด าเนินการ หรือด าเนินกิจกรรม
ใดๆ รวมถึงการน าทรัพยากรใดๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว ไปใช้เพื่อด าเนินการ
หรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะท าให้เกิดความ สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหาย
จากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1.องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความส าคัญ

และมีจิตส านึกในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ  

2.แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล 
ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารท าความเข้าใจกับ
พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติในหน้าที่ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้ 
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      3.องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว  จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่
แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่น ที่เก่ียวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว  รวมถึง
พนักงานที่ปฏิเสธ ต่อการกระท า โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงาน
การทุจริตคอร์รัปชั่น ตามท่ีก าหนดไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียน  
  4. ผู้ที่กระท าการทุจริต คอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระท าผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล ส าหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่ก าหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษ
ตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมายด้วย 

5. องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย  

 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

  ประกาศ ณ วันที่ 1  มีนาคม  2557  
 

        พันต ารวจโท          
                  (ประสิทธิ์     กลาสี) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


