
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาแดง 
เรื่อง  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

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

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ , พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ , พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึก
ในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์ สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของ  เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและ
ตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน ในระบบราชการนั้น 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาแดง ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ยังเป็นปัญหาในทุกระดับ ทุกหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเป็นปัญหาส าคัญในการขัดขวางการพัฒนาประเทศ ทั้งความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน ระบบอุปถัมภ์ การติดสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผลประโยชน์ทับซ้อน จึงขอประกาศ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ดังนี้  
  1. ไม่ท าพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในเรื่องที่ตนท าหน้าทีร่ับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางมิชอบ โดยปฏิบัติดังนี้ 
 1.1 ไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองค า อัญมณี 
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของในท านองเดียวกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้ง
หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน 
       1.2 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของก านัลใดๆ หรือประโยชน์อ่ืนอันเป็นการชักน า
ให้ เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน  
       1.3 ไม่เป็นตัวกลางรับหรือน าเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใดกับผู้ที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรใดๆ เพ่ือแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ละเว้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่ก าหนดไว้ 
  2. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการอย่าง
เคร่งครัดมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
  3. ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่นักการเมืองใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรือทางอ้อม 
  4. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแดง ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการ
กระท าหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือส่อไปในแนวทางทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับ
องค์กร โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม พนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 

5. ผู้ที่กระท าการทุจริตคอร์รัปชั่นจะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย และจะต้องได้รับการ
พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่ทางราชการก าหนดไว้   

6.บุคลากร... 
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  6. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแดง ตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ให้
ความรู้ ให้ค าปรึกษาและท าความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
  7. องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแดง มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่า
การทุจริตคอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระท าที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระท ากับบุคคล
ใดก็ตาม หรือการท าธุรกรรมกับภาครัฐหรือเอกชน 
  8. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ ใช้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล 
ตั้งแต่สรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสาร
และท าความเข้าใจกับพนักงานเพ่ือใช้ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  9. การรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น 
       องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแดง ได้มอบหมายให้มีผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส  
ข้อร้องเรียนการกระท าที่มีข้อสงสัยว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้ก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียด
ของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐานหรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ และแจ้งชื่อ 
ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมาทางช่องทางรับเรื่อง ดังนี้ 
 9.1  แจ้งทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 3282 1565  หรือทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เขาแดง  http://www.khaodang.go.th หรือทาง Facebook ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาแดง   
       9.2  แจ้งทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรง ที่ 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาแดง 
     ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาแดง 
     หมู่ที ่2 ต าบลเขาแดง อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑5๐   
       9.3  แจ้งผ่านทาง เว็บไซต์ของส านักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th 
  10. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ  
        เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระท าเจตนาสุจริต องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาแดง จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และ
เก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจ ากัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหรือหาข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนอันตราย
ใด หรือความไม่ชอบธรรมอันใดอันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือให้ข้อมูล โดยขอให้ 
ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาแดงโดยตรง  
  ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษา
ข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่
บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยหน้าที่ท่ีกฎหมายก าหนด 
 
 
 

11. ขั้นตอนการ... 

http://www.khaodang.go.th/


-3- 
  11. ขั้นตอนการด าเนินการสืบสวนและบทลงโทษ 
 11.1 เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้กลั่นกรอง
สืบสวนข้อเท็จจริง 
 11.2 ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริงประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรืออาจจะ
มอบหมายให้ตัวแทน แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบโดยก าหนด
ระยะเวลาในการสอบสวนข้อเท็จจริง จนถึงพิจารณาเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน และสามารถขยายเวลาการ
สอบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาจนเสร็จสิ้นได้อีกไม่เกิน 30 วัน 
       11.3 หากการสอบสวนข้อเทจ็จริงแล้วพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระท าการทุจริตคอร์รัปชั่นจริง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแดง จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้
รับทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเองโดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพ่ิมเติมที่แสดงให้เห็น
ว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าอันทุจริตคอร์รัปชั่นตามที่ได้ถูกกล่าวหา 

  11.4 หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการทุจริตและคอร์รัปชั่นจริงการทุจริตและคอร์รัปชั่น
นั้นถือว่าเป็นการกระท าผิดต่อนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนต าบล เขาแดง ผู้ถูก
กล่าวหาจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่ได้ก าหนดไว้และหากการกระท าทุจริตคอร์รัปชั่น
นั้นผิดกฎหมายผู้กระท าผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้ โทษทางวินัยตามระเบียบของทางราชการ 
 11.5 การร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสให้
ถ้อยค าหรือให้ข้อมูลใดๆ ถ้าพิสูจน์ได้ว่ากระท าโดยไม่สุจริตหรือท าผิดช่องทาง ถ้าเป็นบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาแดง บุคคลนั้นจะได้รับโทษทางวินัยตามมาตรฐานโทษด้วย แต่หากเป็นบุคคลภายนอก
และองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับความเสียหาย องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินคดีตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น ๆ ด้วย 
  12. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
        เพ่ือให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแดง และประชาชนได้รับทราบเจตนารมณ์
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ได้ด าเนินการดังนี้ 
  12.1 ปิดประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านคอร์รัปชั่นให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบ 
 12.2 เผยแพร่เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาแดง และทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาแดง 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  4  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 

(นายบัญชา  เสือเหลือง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาแดง 

   
 


