ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
...........................
ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีเจตจานงที่จะสนับสนุนวะระแห่งชาติ “ประเทศไทยใสสะอาด”
(Clean Thailand) โดยแปลงแนวคิ ด ดั งกล่ าวเป็ น “มหาดไทย ใสสะอาด” (Clean Mahadthai) ได้
รณรงค์และสั่งการให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์และ
ปฏิ บั ติโดยมิช อบตลอดถึ งป้ อ งกัน ไม่ ให้ งบประมาณแผ่ น ดิน รั่ว ไหลโดยไม่ เกิดประโยชน์ ต่อ ประชาชนและ
ประเทศชาติ
เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐ บาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการสร้าง
ระบบราชการที่ ใสสะอาด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโชคชั ย จึ งขอประกาศตั ว เป็ น หน่ ว ยงานใสสะอาด
ตามเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้
1. ไม่ทาพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทา
หน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์นางมิชอบ โดยปฏิบัติดังนี้
1.1 ไม่ รั บ หรื อ ให้ ข องขวั ญ ของที่ ร ะลึ ก ที่ เ ป็ น เงิ น สด เช็ ค พั น ธบั ต ร หุ้ น ทองค า อั ญ มณี
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่ งของในทานองเดียวกันกับผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้ง
หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน
1.2 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกานันใดๆ หรือประโยชน์อื่น อันเป็นการชักนาให้เกิดการ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งนี้ ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมาย และข้อบังคับของเทศบาล โดยสิ่ งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มาก
และเหมาะสมแต่ละโอกาส
1.3 ไม่เป็นตัวกลางรับหรือนาเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานราชการหรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กาหนดไว้
2. ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดาเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการ มีความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้
3. พนั กงานไม่พึงละเลยหรือเพิ กเฉย เมื่อพบเห็ นการกระทาหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริต
คอร์รัปชั่น หรือส่อไปในแนวทางทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับองค์กร โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
/พนักงานต้องแจ้ง...

-2พนั ก งานต้ อ งแจ้ งให้ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาหรื อ บุ ค คลที่ รับ ผิ ด ชอบทราบ และให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ
4. ผู้ที่กระทาทุจริตและคอร์รัปชั่น จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่ทางราชการ
กาหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษทางกฎหมาย หากการกระทานั้นผิดกฎหมาย
5. ตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแผ่ ให้ความรู้ ให้คาปรึกษาและทาความเข้าใจกับบุคลากรใน
องค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อให้บุคคลกรและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์จริยธรรม
และจรรยาบรรณ
6. องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒ นธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการ
ทุจริต คอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทาที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ ว่าจะเป็นการกระทากับบุคคลใด
หรือการทาธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน
7. นโยบายต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั่ น ฉบั บ นี้ ใช้ ค รอบคลุ ม ไปถึ ง กระบวนการบริ ห ารงานบุ ค คล
ตั้งแต่สรรหาหรือการคัดเลือกบุคคลกร การเลือนตาแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนั กงานและการเลื่ อนขั้น เงิน เดือน โดยกาหนดให้ ผู้ บังคับ บัญ ชาทุกระดับ สื่ อสารและท าความเข้าใจกับ
พนักงานเพื่อใช้ในหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีระสิทธิภาพ
8. การรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปชั่น
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย ได้มอบหมายให้มีผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทาที่มี
ข้อสงสัยว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นกับ องค์กร ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่ านช่องทางการรับ
เรื่ อ งที่ ได้ ก าหนดไว้ในประกาศฉบั บ นี้ โดยผู้ ร้อ งเรียนจะต้ อ งระบุ รายละเอี ย ดของเรื่อ งที่ จะแจ้ งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐานหรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบและแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกันได้ ส่งมาทางช่องทางรับเรื่อง ดังนี้
8.1 แจ้งทางโทรศัพท์ หมายเลข 053-790147 หรือทางเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โชคชั ย www.sao-chockchai.com หรื อ ทาง facebook อบต.โชคชั ย อ าเภอดอยหลวง
จังหวัดเชียงราย
8.2 แจ้งทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง หรือยื่นส่งโดยตรงที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
สานักงานปลัด เลขที่ 199 หมู่ 3
ตาบลโชคชัย อาเภอดอยหลวง
จังหวัดเชียงราย 57110
/8.3 แจ้งผ่านช่องทาง...

-38.3 แจ้งผ่านช่องทางเว็บไซด์ของสานักงาน ป.ป.ช. www.necc.go.th
9. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่
กระทาเจตนาสุจริต เทศบาลตาบลเวียง จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือ
ผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจากัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการดาเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เพื่อเป็นการ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหรือหาข้อเท็จจริงไม่ให้
ได้รับความเดือดร้อนอันตรายใดหรือความไม่ชอบธรรมอันใดอันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็น
พยานหรือให้ข้อมูล โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย โดยตรง
ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าทีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน
และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
10. การเผยแพร่นโยบายต่อต้ านการทุจริต และคอร์รัปชั่น เพื่อให้ทุกคนในองค์การบริหารส่วน
ตาบลโชคชัยและประชาชนได้รับทราบเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วน
ตาบลโชคชัย ได้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
10.1 ติดประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้ทุ กคนในองค์การ
ได้รับทราบ
10.2 เผยแพร่เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ขององค์การบริห ารส่วนตาบลโชคชัย อาทิ ทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโชคชัย
ทัง้ นี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.25๖๑

(นายสุชาติ อุ่นกันทา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย

