
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ 

เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 
------------------------ 

ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีเจตจ านงที่จะสนับสนุนวาระแหง่ชาติ "ประเทศไทยใสสะอาด" 

(Clean Thailand) โดยแปลงแนวคิดดังกล่าวเป็น "มหาดไทย ใสสะอาด" (Clean Mahadthai) ได้รณรงค์

และสั่งการให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์และ

ปฏิบัติโดยมิชอบตลอดถึงป้องกันไม่ให้งบประมาณแผ่นดินรั่วไหลโดยไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ

ประเทศชาต ิ

เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการ

สร้างระบบราชการที่ใสสะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จึงขอประกาศตัวเป็นหน่วยงานใส

สะอาด ตามเจตนารมณก์ารป้องกันและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปช่ัน ดังนี้ 

1. ไม่ท าพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

ในเรื่องที่ตนท าหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางมิชอบโดย

ปฏิบัติดังนี ้

1.1 ไม่รับหรือใหข้องขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเงนิสด เช็ค พันธบัตร หุน้ ทองค า 

อัญมณีอสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของในท านองเดียวกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อ

ประสานงาน ทั้งหนว่ยงานราชการและหนว่ยงานเอกชน 

1.2 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของก านันใด ๆ หรอืประโยชน์อื่น อันเป็น

การชักน าให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งนี้ ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจ

ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยสิ่งของหรอืของขวัญที่

ให้แก่กันในหนา้ที่การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมแตล่ะโอกาส 

1.3 ไม่เป็นตัวกลางรับหรือน าเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด

กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรใด ๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือท าให้

เจ้าหนา้ที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และขอ้ปฏิบัติทางกฎหมายตามที่ก าหนดไว้ 

2. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการ                  

มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

3. พนักงานไม่พึงละเลยหรอืเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าหรือพฤติกรรมที่เข้าข่าย 

 

การทุจริต... 
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การทุจริตคอร์รัปช่ัน หรือส่อไปในแนวทางทุจริตคอร์รัปช่ันที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับองค์กร โดยทั้งทางตรง

หรอืทางอ้อมพนักงานต้องแจง้ใหผู้้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผดิชอบทราบและใหค้วามร่วมมือในการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

4. ผูท้ี่กระท าทุจริตและคอร์รัปช่ัน จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ

ที่ทางราชการก าหนดไว้ นอกจากนีอ้าจจะได้รับโทษทางกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย 

  5. พนักงานส่วนต าบล ตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแผร่ ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา

และท าความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้ านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ันฉบับนี้ รวมถึงเป็น

แบบอย่างที่ดีในเรื่องการมคีวามช่ือสัตย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

6. องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึด

มั่นว่าการทุจริต คอร์รัปช่ัน และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระท าที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการ

กระท ากับบุคคลใดก็ตาม หรอืการท าธุรกรรมกับภาครัฐหรอืภาคเอกชน 

7. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ันฉบับนี้ใช้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงาน

บุคคล ตั้งแต่สรรหาหรือการคัดเลือกบุคคากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานพนักงานและการเลื่อนขั้นเงนิเดือน โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อลารและท าความ

เข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

8. การรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปช่ัน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ

ได้มอบหมายให้มีผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระท าที่มีข้อสงสัยว่าเป็นการทุจริต

และคอร์รัปช่ันที่เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านช่อง

ทางการรับเรื่องที่ได้ก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี ้โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้ง

เบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐานหรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบและแจ้งชื่อ ที่อยู่ และ

หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกันได้ ส่งมาทางช่องทางรับเรื่อง ดังนี้ 

๑. แจ้งเบาะแสด้วยตนเองที่ ส านักปลัด อบต.แมส่าบ 

๒. ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนต าแม่สาบ 129 หมู่ที่ 4 ต าบลแม่สาบ 

อ าเภอสะเมงิ  จังหวัดเชยีงใหม่ 50250 

๓. ทางกล่องรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

๔. ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๕200 0395 , 09 3581 1997 

๕. ทางเว็บไซต์ www.maesab.go.th ,Fackbook องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ 

 

6. ทาง QR … 

 

http://www.maesab.go.th/
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6. ทาง QR CODE  

 
 

7. สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ 08 7187 9191 
 

8. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและ

ผู้ที่ให้ข้อมูลที่กระท าเจตนาสุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ 

ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็น

ความลับ โดยจ ากัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น               

ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่

ให้ข้อมูลในการสืบสวนหรือหาข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนอันตรายใดหรือความไม่ชอบธรรม

อันใดอันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแสร้องเรียน การเป็นพยานหรือให้ข้อมูล โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่อง

ร้องเรียนมายังนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบโดยตรงทั้งนี ้ผูไ้ด้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าทีที่

เกี่ยวข้องกับเรื่องการร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อรอ้งเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้รอ้งเรียน

และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการ

เปิดเผยหนา้ที่ที่กฎหมายก าหนด 

9. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปช่ัน เพื่อให้ทุกคนในองค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่สาบและประชาชนได้รับทราบเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบได้ด าเนินการ ดังตอ่ไปนี้ 

9.1 ติดประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์ปช่ัน ให้ทุกคนในองค์กร

ได้รับทราบ 

9.2 เผยแพร่เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปช่ัน ผ่านช่องทางการ

สื่อสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ อาทิ ทางเว็บไซต์ www.maesab.go.th และบอร์ด

ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ 
 

จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

 

                    (นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา) 

           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ 


