
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
นโยบายต่อต้านการคอร์รััปชั่นั 

ของพนักงานส่วนต าบลัลูกจ้างประจ าัและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

********************** 
      องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย ตระหน ักถ  งความส าค ัญในการปฏิบัติราชการ โดยย  ด 

หล ักการปฏิบัติราชการที่เป  นธรรม บร ิหารงานด  วยความโปร ่งใสและม ีความร ับผ ิดชอบต ่อประเทศชาติและ
ประชาชน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย จ งได มีการแสดงเจตนารมณ ์อย ่างเป ิดเผยในการต ่อต  านการ
คอร ์ร ัปช ั่น 

  1.  คั่านิยามตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นั 
การคอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถ ง การติดสินบนไม ่ว ่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ และ/หรือการใช 

ข อมูลที่ได รับหรือ ให จากการปฏ ิบัต ิหน าที่การงานของหน่วยงาน  โดยการเสนอให  ส ัญญามอบให  ให คำมั่น เร ียกร  อง 
หร ือร ับซ ่งเง ิน ทร ัพย ์ส ิน หร ือประโยชน ์อื ่นใด ซ ่งไม ่เหมาะสม ก ับเจ าหน  าที่ของร ัฐ หน ่วยงานของร ัฐ หน ่วยงาน
เอกชน หร ือผู  ม ีหน  าที่ ไม ่ว่าโดย ทางตรงหรือทางอ อม ทีเ่ป็นการเอ้ือประโยชน์ให  กับตนเอง พวกพ  อง และ/หรือผู อ่ืน 
เพ่ือให  ได มาซ  ่งทรัพย ์ส ิน ผลประโยชน์ อื่นใดที ่ไม ่เหมาะสมทางธุรก ิจ หร ือผลประโยชน ์ใด โดยม ิชอบ ทั้งทางตรงและ
ทางอ  อม รวมถ  งการกระทำใด ๆ ที่ขัดหร ือแย งก ับจริยธรรมขององค์กร ยกเว  นแต่เป็นกรณ ีที่กฎหมาย ระเบ ียบ 
ประกาศ ข อบ ังค ับ ขนบธรรมเน ียม ประเพณขีอง ท องถิ่น หรือจาร ีตทางการค  า ให  กระท าได   

2.  ขอบเขตั 
    2.1  นโยบายฉบ ับนี้บ ังคับใช  คณะผู บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ างประจ า และพนักงานจ าง องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย ทุกคน  

2.2  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยมีความคาดหวังให พนักงานเจ าหน าที่ทุกคน และ/หรือ
ตัวกลางทางธ ุรกิจท ี่มีความเก่ียวข  องปฏ ิบ ัติ ตามนโยบายฉบบันี้  

3.  หน้าทั ่ความรับผิดชอบ 
3.1  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยม ีหน  าทีพ่ ิจารณาอนุมัตินโยบาย และ สนับสนุน

การต ่อต าน การท ุจริตหรือคอร ์รัปช ั่นให เก ิดข ้นในองค์กร  เพ่ือให ท ุกคนในองค์กรได  เข  าใจและตระหน ักถ  ง
ความส าค ัญของป ัญหาที่เก ิดข ้นจากการท ุจร ิตคอร ์ร ัปชั่น พร  อมทั้งกรณ ีที่คณะกรรมการตรวจสอบได  รายงานการ
กระทำการท ุจร ิตที่ส ่งผลกระทบต ่อองค์กร คณะกรรมการฯ มีหน าที่ให  คำปร  กษา ข  อแนะนำ พ ิจารณาบทลงโทษ 
และร ่วมก ันหาวิธีการแก  ไขปัญหาให  ก ับองค์กร 

3.2  คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน  าที่และร ับผดชอบ ดังนี้ 
      3.2.1  พ ิจารณานโยบายต ่อต  านการคอร ัปช ั่น ที่ได  ร ับนายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ให ม ีความเหมาะสมก ับร ูปแบบ วัฒนธรรมองค ์กร และน าเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ืออนุมัติ 
3.2.2  พ ิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายต ่อต  าน การ

คอร ์ร ัปช ั่น ทีไ่ด  ร ับจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และน าเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ืออนุมัติ 
3.2.3  สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบค ุมภายใน และการประเม ินความ

เสี่ยงเกี ่ยวก ับการท ุจร ิต คอร์รัปชั่น ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได เสนอ เพ่ือให  มั่นใจว ่าระบบด ังกล ่าว มีความเสี่ยงท ี่
จะท าให  เกิดโอกาสการทุจร ิตคอร์รัปชั่น ที ่มีผลกระทบต ่อฐานะการเง ิน และผลการด าเน ินงานขององค์กรน อยที่สุด 



และม ีความเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กร 
3.2.4  ร ับ เรื่องแจ งเบาะแสการกระท าทุจร ิต คอร์ร ัปชั่น ทีค่น ใน องค ์กรม ีส่วนเกีย่วข อง 

และตรวจสอบข  อเท  จจริงตามที่ได รับแจ  ง และเสนอเรื่องให นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ ิจารณาลงโทษหร ือ
แก  ไข ปัญหาดังกล ่าว 

3.3  ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน าท ี่และร ับผดชอบ ดังนี้ 
3.3.1  ปฏ ิบ ัต ิหน  าที่ให เป  นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว   และเสนอ

รายงานการตรวจสอบระบบการควบคมภายในและการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวก ับการท ุจริตคอร ์ร ัปชั่นที่เก ิด
จากการตรวจสอบระบบการควบค ุมภายใน ให คณะกรรมการตรวจสอบได รบัทราบ 

3.3.2  ปฏ ิบ ัต ิงานตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได  มอบหมายในเรื่องการตรวจสอบการ
ท ุจรติคอร ์ร ัปชั่นทีเ่กีย่วข  องกับองค ์กร นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได ก าหนดไว 

3.4  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ม ีหน าทีแ่ละร ับผดชอบ ดังนี้ 
3.4.1  กำหนดนโยบายต่อต านการคอร์รัปชั่น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
3.4.2  ส ื่อสารก ับบ ุคลากรในองค ์กร และผู ท ี่เกี่ยวข  องให  ได ทราบถ  งนโยบายต่อต านการ

คอร์รัปชั่น 
3.4.3  ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายต ่อต  านการคอร ์ร ัปช ั่น ให เหมาะสมก ับการ

สถานการณ์หรือข อกำหนดของกฎหมาย เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
3.4.4  คอยช่วยเหล ือคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสืบหาขอเท  จจร ิงตามที่ ได  ร ับ

แจ งหร ืองานที่ได  ร ับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวก ับการสอบสวนเรื่องการท ุจร ิตคอร ์ร ัปช ั่น โดย
สามารถมอบหมายงานให  กบัผู ที่เห  นว่าสามารถช ่วยส ืบหาข อเท  จจริงได   

4.  แนวทางปฏัิบัตงิานตามนโยบายต่อตั้านการคอรั์รัปชัน่ัั 
 

“เจ าหน าที่” ขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย ต  องปฏ ิบ ัต ิตามนโยบายต ่อต  านการ
คอร ์ร ัปช ั่นอย ่างเคร ่งคร ัด (Zero-Tolerance  Policy) โดยต  องไม ่เข  าไปเกีย่วของก ับการท ุจร ิตและคอร ์ร ัปช ั่น ไม ่ว่า
โดยทางตรงหร ือทางอ  อม รวมถ  งผู  ร ับจ  างหร ือผู  ร ับจ างช ่วง อื่นๆ ทีเ่กีย่วข  อง โดย 

4.1  ไม ่ทำพฤต ิกรรมใดที่แสดงให เห นว ่าเป  นการร ับสินบน หร ือต ิดสินบน แก ่ผู  ม ีส ่วนได  เสียใน
เรื่องทีต่นทำหน  าที่ รับผ ิดชอบท ั้งโดยทางตรงหรอืทางอ อม เพ่ือให  ได มาซ  ่งผลประโยชน์ในทางมชิอบ โดยปฏิบ ัติดงันี้ 

4.1.1  ไม ่ร ับ หร ือ ให ของขวัญ ของที่ระล  ก ทีเ่ป  นเง ินสด เช  ค พ ันธบ ัตร หนี้ ทองคำ อ ัญ
มณี อส ังหาร ิมทร ัพย์ หรือส ิ่งของในทำนองเด ียวก ัน ก ับผู  ม ีส่วนเกี่ยวข  องที่ตนได  เข  าไปต ิดต่อประสานงาน ทั้งใน
หน ่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน 

4.1.2  ไม ่รับทรัพย ์ส ิน ส ิ่งของ ของขว ัญ ของก าน ัลใดๆ หร ือประโยชน ์อ่ืนอ ันเป  นการชัก
นำให เก ิดการละเว  นการปฏ ิบัต ิหน าที่ของตน  ทั้งนี้ ก่อนการรับของท ี่ระล กควรตรวจสอบให  แน่ใจว ่าได ปฏิบ ัติถูกต อง
ตามกฎหมายและข  อบ ังคบ โดยส ิ่งของหรือของขว ัญที่ให  แก ่กันในหน าที่การงานควรม ีราคาไม ่มากและเหมาะสมใน
แต ่ละโอกาส 

4.1.3  ไม ่ให  ทรัพย์ส ิน ส ิ่งของ ของขว ัญ หรือของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่น เพ่ือจ ูงใจใน
การตัดสินใจ  ทัง้นี้ การให  ส ิ่งของตามโอกาสหรือวาระต่างๆ ต องมีมูลค ่าไม่มากจนเกินปกตวิ ิส ัย 

4.1.4  ไม ่เป  นต ัวกลางในการเสนอ เง ิน ทร ัพย ์สิน ส ิ่งของ หร ือประโยชน ์อ่ืนใดก ับผู  ที่
เกี่ยวข องก ับธุรก ิจ หน่วยงานราชการ หรือองค ์กรใดๆ เพ่ือแลกกับส ิทธิพ ิเศษที่ไม่ควรได  หรือท าให  เจ  าหน าที่ของร ัฐ
ละเว น การปฏ ิบัต ิตามกฎ ระเบ ียบข  อบังค ับ และข อปฏิบ ัตทิางกฎหมายตามที่ก าหนดไวh 

4.2  ในการจ ัดซื้อ จัดจ  าง ต องด าเน ินการผ่านข ั้นตอนตามระเบียบ กฎหมาย ม ีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบ ได  



4.3  ในการให เง ินสน ับสน ุน ต  องใช เง ินหร ือทร ัพย ์ส ินขององค์กรเพ่ือสน ับสน ุนโครงการต  องระบ ุ
ช ื่อในนามองค์กรเท ่านั้น โดยเงินสนับสนุนที่จ ่ายไปต องมีว ัตถุประสงค ์เพ่ือส่วนรวม  ทั้งนี้ การเบ ิกจ่ายต  องระบ ุ
วัตถ ุประสงค์ทีช่ ัดเจน และม ีหล ักฐานทีต่รวจสอบได  และดำเน ินการผ ่านขั้นตอนตามระเบียบ 

4.4  ไม ่กระทำการอ ันใดที่ เกี่ยวข  องก ับการเม ือง และไม ่ใช  ทร ัพยากรใดขององค์กรเพ่ือ
ดำเน ินการ ดังกล่าว ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยเป  นองค ์กรที่ย ดมั่นในความเป  นกลางทางการเมือง 
สน ับสน ุนการปฏ ิบ ัต ิตามกฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธ ิปไตย รวมถ  งไม่ม ีแนวทางในการให  การช ่วยเหลือ
ทางการเมือง แก ่พรรคการเม ืองใด ไม ่ว ่าจะโดยทางตรงหรือทางอ อม 

4.5  พน ักงานไม ่พ  งละเลยหร ือเพ ิกเฉย เมื่อพบเห นการกระทำหร ือพฤต ิกรรมที่เข าข่ายการท ุจร ิต
และคอร ์ร ัปชั่น หร ือส ่อไปในทางท ุจริตและคอร์รัปช ั่น ที่ม ีผลเกี่ยวของก ับองค์กร โดยทั้งทางตรงหร ือทางอ  อม 
พน ักงานต  องแจงให  ผู  บ ังค ับบ ัญชาหร ือบ ุคคลที่ร ับผ ิดชอบทราบ  และให ความร ่วมม ือในการตรวจสอบขอเท  จ
จร ิงต ่างๆ หากมีข  อสงสัยหร ือขอซักถามให ปร  กษาผู  บ ังคบบ ัญชาหร ือบ ุคคลที่ก าหนดให ทำหน  าที่ร ับผ ิดชอบเกี่ยวก ับ
การต ิดตาม การปฏ ิบัต ิตามนโยบายนี้ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว 

4.6  องค์กรจะให  ความเป  นธรรมและคุ มครองพน ักงานที่ปฏิเสธหร ือพน ักงานที่แจ งเร ื่องท ุจร ิต
และคอร ์ร ัปชั่นที่เกี่ยวข  องกับองค์กร โดยใช  มาตรการค ุ มครองผ ู ร องเรียนหรือผู ท ี่ให  ความรว่มมือในการแจ งและรายงาน
การท ุจร ิตและคอร์รัปช ั่น ตามทีอ่งค์กรก าหนดไว  ในมาตรการค ุ มครองและรักษาความล ับ 

4.7  ผู ท ี่กระท าทุจริตและคอร์รัปช ั่น ถือเป  นการกระทำผ ิดนโยบายขององค์กร ซ ่งจะต  องได  ร ับการ
พ ิจารณาทางวิน ัย ตามระเบียบ นอกจากนี้ อาจจะได รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย 

4.8  คณะผู บริหารตระหน ักถ  งความสำคัญในการเผยแพร่ ให ความรู  ให คำปร  กษา และทำความ
เข  าใจก ับบ ุคลากรในองค์กร และผู  ที่เกี่ยวข อง เกี่ยวก ับการต ่อต  านการท ุจร ิตและคอร ์ร ัปช ั่น เพื ่อให บุคลากรและผู ท ี่
เกี่ยวข  องได ปฏ ิบัต ิให  เป็นไปตามนโยบายต ่อต  านการคอร ์ร ัปช ั่นฉบ ับนี้ รวมถ  งเป  นแบบอย ่างที่ดีในเรื่องการมีความ
ซ ื่อส ัตย์ จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

4.9  องค์กรมุ ่งมั่นทีจ่ะสร  างและร ักษาวัฒนธรรมองค์กรทีย่  ดมั่นว ่าการท ุจร ิต คอร ์ร ัปช ั่น และการให 
หร ือร ับส ินบนเป  นการกระทำที่ยอมร ับไม ่ได  ไม ่ว ่าจะเป  นการกระทำก ับบ ุคคลใดก  ตาม หร ือการทำธุรกรรมก ับ
ภาคร ัฐหร ือ ภาคเอกชน 

4.10  นโยบายต ่อต  านการคอร ์ร ัปช ั่นฉบ ับนี้ ให ครอบคล ุมไปถ  งกระบวนการบร ิหารงานบ ุคคล 
ต้ังแต ่การสรรหาหร ือการคัดเล ือกบ ุคลากร การเลื่อนตำแหน ่ง การฝ  กอบรม การประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงาน
พน ักงาน และการให ผลตอบแทน โดยกำหนดให  ผู บ ังค ับบ ัญชาทุกระดับสื่อสารและท าความเข  าใจ ก ับพน ักงานเพ่ือใช 
ในก ิจกรรมท ี่อยู่ในความรบัผิดชอบและควบค ุมดูแลการปฏิบัต ิให  เป  นไปอย่างมีประสิทธ ิภาพ  

5.  เรื่องท ่รับแจั้งเบาะแสััหรอืร้องเรั ยนการคอร์รัปชั่นั 
 

5.1  พบเห นการกระทำที่ท ุจร ิตที่เกี่ยวของก ับองค์กร โดยทางตรง หร ือทางอ  อม เช ่น พบเห น
บ ุคคลในองค์กรต ิดส ินบน/รับส ินบน เจ  าหน าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรือหน ่วยงานเอกชน 

5.2  พบเห  นการกระทำที่ผิดข ั้นตอนตามระเบียบปฏ ิบัต ิขององค์กร หรือมีผลต่อระบบการควบคม
ภายในขององค์กรจนทำให สงส ัยได ว่าอาจจะเป็นช ่องทางในการทจุริตและคอร์รัปช ั่น 

5.3  พบเห  นการกระทำทีท่ำให องค์กรเส ียผลประโยชน์ กระทบต ่อช ื่อเสียงขององค์กร 
5.4  พบเห  นการกระทำที่ผ ิดกฎหมาย ผิดศ ีลธรรม จรรยาบรรณทางธ ุรกิจ  
6.  ช่องทางการรัับแจั้งเบาะแสััหรือรั้องเร ยนการทุจรติและคอรั์รัปชั่นั  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได มอบหมายให คณะกรรมการตรวจสอบเป  นผู  พ ิจารณาร ับเรื่อง

แจ งเบาะแส ข  อร  องเร ียน การกระทำที่อาจท าให  เกิดความสงสัยได ว ่าเป็นการท ุจร ิตและคอร ์ร ัปชั่น ที่เก ิดข ้นกับ



องค์กร โดยทั้งทางตรงหร ือทางอ  อม โดยผ ่านช่องทางการร ับเรื่องที่ได  ก าหนดไว ในนโยบายฉบ ับนี้ โดยผู  ร  องเร ียน
จะต  องระบ ุรายละเอ ียดของเรื่องที่จะแจ งเบาะแส หรือข  อร องเรียน พร อมหลักฐาน หรือข อมูลที่เพียงพอต ่อการ
ตรวจสอบ  และแจ  งช ื่อ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศ ัพท์ที่สามารถติดต่อได  ส ่งมาย ังช่องทางรับเรื่องดังนี้ 

6.1  แจ  งผ ่านช ่องทางโทรศัพท ์ดังนี้ 
 6.1.1  ส านักงาน  044-666-745-6 
 6.1.2  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  080-476-9602 
 6.1.3  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  089-580-2830  098-104-6389 
 6.1.4  ปลัดองค์กรบริหารส่วนต าบล  098-584-3764 
6.2  แจ  งทางไปรษณ ีย์ จ ่าหน าซองถ ง หรือยื่นส ่งโดยตรง ได ที ่

6.3.1  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรอื 
6.3.2  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ 
6.3.3  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ 
6.3.4  ผู ตรวจสอบภายใน  
ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  หมู่ที่ 15  ต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  

จังหวัดบุรีรัมย์  31130  
บ ุคคลที่สามารถแจ งเบาะแสหร ือข อร  องเร ียนเกี่ยวก ับการท ุจร ิตและคอร ์ร ัปช ั่น คือ ผู  ม ี

ส ่วนได  เสียท ุกกลุ ่มขององค์กร ได แก่ ผู บริหาร สมาชิกสภา เจ าหน าที่  ทั้งนี้ ไม ่ว ่าท่านจะแจ  งด วยว ิธ ีใดดังกล่าว
ข  างต น องค์กรจะรักษาความลับของท ่าน  

7.  มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ 
 

เพ่ือเป  นการค ุ มครองสิทธิของผ ู ร องเรียนและผู ให  ข  อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจร ิต องค์กรจะปกป ิด
ชื่อ ที่อยู่ หร ือข  อม ูลใดๆ ที่สามารถระบ ุต ัวผู  ร  องเร ียนหร ือผู  ให ข อม ูล และเก  บร ักษาข อม ูลของผู  ร  องเร ียนและผู  ให 
ข  อม ูลไว เป  นความล ับ โดยจำก ัดเฉพาะผู ท ี่มีหน  าที่รับผ ิดชอบในการด าเน ินการตรวจสอบเรื่องร องเรียนเท่านั้น ที่
สามารถเข  าถ  งข  อมลูดังกล่าวได   

ในกรณ ีที่มีการร องเร ียนคณะผู บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน าที่ในการค ุ มครองผู แจ  ง
เบาะแส หรือ ผู ร องเรียน พยาน และบ ุคคลที่ให  ข  อมูลในการส ืบสวนหาข อเท  จจร ิง ไม ่ให ได  ร ับความเด ือนร  อน 
อ ันตรายใด หร ือความไม่ชอบธรรม อ ันเก ิดมาจากการแจ งเบาะแส ร  องเร ียน การเป  นพยานหร ือการให ข  อมูล โดย
ขอให ผู  ร  องเร ียนส่งเรื่องร  องเร ียนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน  าที่ในการใช ดุลยพ ินิจส ั่งการตามทีเ่ห นสมควร เพ่ือคุ มครองผู  
แจ งเบาะแส หรือผู ร องเรียน พยาน และบุคคลที่ให  ข  อมูลในการส ืบสวนหาข อเท  จจริง ไม่ให  ได รับความเด ือนร อน 
อันตรายใด หรือความไม ่ชอบธรรม อ ันเกิดมาจากการแจ งเบาะแส ร องเรียน การเป  นพยาน หรือการให  ข  อมูล 
 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถมอบหมายงานให ก ับผู  ใดผู หน ่ง ทำหน  าที่แทนในการใช  
ดุลยพ ินิจส ั่งการค ุ มครองความปลอดภัยของผ ู แจ  งเบาะแส หรือผู ร องเรียน พยาน และบ ุคคลที่ให  ข  อมูล โดยผู ที่ได  ร ับ
มอบหมายต  องไม ่ม ีส่วนเกี่ยวข องก ับเรื่องทีไ่ด  ร ับแจ งเบาะแส หร ือร  องเร ียน ทั้งโดยทางตรง หร ือทางอ  อม (เช ่น ผู  
ถ ูกกล ่าวหา เป็นผู ใต บ ังค ับบ ัญชาของตนโดยตรง) 

ทัง้นี้ ผู  ได  ร ับข  อม ูลจากการปฏ ิบ ัต ิหน  าที่ที่เกี่ยวข  องก ับเรื่องร  องเร ียน ม ีหน  าทีเ่ก  บร ักษาข  อม ูล ข  อ
ร  องเร ียนและเอกสารหลักฐานของผู ร องเรียนและผู ให  ข  อมูลไว  เป  นความลับ ห ามเป ิดเผยข  อมูลแก ่บุคคลอ่ืนที่ไม ่ม ี
หน  าทีเ่กีย่วข  อง เว นแต่เป  นการเป ิดเผยตามหน าที่ท ี่กฎหมายกำหนด 

 



8.  ขัั้นตอนการดำเนัินการสืบสวนและบทลงโทษ 
 

8.1  เมื่อได รับการแจ งเบาะแส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู กลั่นกรอง ส ืบสวน
ข  อเท  จจริง 

8.2  ระหว ่างการส ืบสวนข  อเท จจริง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  หรืออาจะมอบหมายให 
ตัวแทน (คณะกรรมการบร ิหาร) แจ งผลความคืบหน  าเป  นระยะให ผู  แจ งเบาะแสหร ือผู  ร  องเร ียนได  ทราบ โดย
ก าหนดระยะเวลาในการสอบสวนข  อเท  จจร ิงจนถ  งพ ิจารณาเสร  จสิ้นภายใน 30 ว ัน และสามารถขยายเวลาการ
ส ืบสวนข  อเท  จจริงและพ ิจารณาจนเสร จส ิ้นได อีกไม่เกิน 30 ว ัน 

8.3  หากการส ืบสวนข  อเท จจร ิงแล  วพบว ่า ข อม ูลหร ือหล ักฐานที่มี ม ีเหต ุอ ันควรเช ื่อได  ว่าผู  ที่ถ ูก
กล ่าวหาได  กระทำการทุจริตและคอร์รัปช ั่นจร ิงองค์กรจะให ส ิทธิผู  ถ ูกกล ่าวหาได  ร ับทราบข  อกล ่าวหาและให สิทธ ิผู  ถ ูก
กล ่าวหาพ ิสูจน์ตนเอง โดยการหาข  อม ูลหร ือหล ักฐานเพ่ิมเต ิมที่แสดงให เห นว่าตนเองไม ่ม ีส่วนเกี่ยวข องก ับการ
กระทำอ ันท ุจร ิต และคอร์รัปช ั่น ตามที่ได ถกูกล ่าวหา 

8.4 หากผู ถูกกล่าวหา ได  กระทำการท ุจร ิตและคอร ์ร ัปชั่นจร ิง การท ุจร ิตและคอร ์ร ัปช ั่นนั้นถ ือว่า
เป  นการกระทำผ ิดต ่อนโยบายต ่อต  านการคอร ์ร ัปช ั่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย ผู  ถ ูกกล ่าวหาจะต  อง
ได  ร ับการพ ิจารณาโทษทางวิน ัยตามระเบ ียบที่ได กำหนดไว  และหากการกระทำท ุจร ิตและคอร ์ร ัปช ั่นนั้นผ ิด
กฎหมาย ผ ู กระทำผ ิดอาจจะต  องได  ร ับโทษทางกฎหมาย  

8.5 การร  องเร ียนโดยไม ่สุจร ิต การแจ งเรื ่องร  องเร ียน แจงเบาะแส ให ถ  อยคา หร ือให ข  อม ูล
ใดๆ ถ  าพ ิสูจน ์ได  ว ่ากระทำโดยไม ่สุจร ิต  ถ  าเป  นพน ักงานหร ือเจ าหน  าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
บ ุคคลนั้นจะ ได รับโทษทางวินัยตามมาตรฐานโทษด วย แต่หากเป  นบ ุคคลภายนอก และองค์กรได รับความเสียหาย 
องค์กรจะพิจารณาดำเน ินคดีกับบ ุคคลนั้นๆด วย 
 

ในกรณีที่ม ีการร  องเร ียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการตรวจสอบม ีหน  าที่
ในการร ับเรื่อง หาข อม ูล และตรวจสอบข อเท  จจร ิงตามที่ได  ร ับแจ ง เพ่ือรายงานต ่อนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลพ ิจารณาและก าหนดโทษตามทีเ่ห  นสมควร 
 

9.  การเผยแพรั่นโยบายตอ่ต้านการทุจริตและคอรั์รัปชั่นั 
 

เพ่ือให  ทุกคนในองค ์กรได รับทราบนโยบายต่อต านการคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย
จะดาเนินการดังต ่อไปนี้ 
 

9.1  ติดประกาศนโยบายต่อต านการคอร์รัปชั่น ในสถานท ี่เด ่นชัด ทุกคนในองค ์กรสามารถอ่านได  
9.2  เผยแพร่นโยบายต่อต  านการคอร ์ร ัปช ั่น ผ ่านชองทางการสื่อสารขององค์กร  อาทิ เว บไซด ์ 

อ ีเมล์ การประชุม 
9.3  จ ัดให  มกีารอบรมนโยบายต่อต านการทุจริตกับพนักงานใหม่ทุกคน 
9.4  การทบทวนนโยบายต่อต านการคอร์รัปชั่นอย่างสม่ าเสมอทุกปี 
10.  วันท ใ่ช้บังคับั  
นโยบายฉบบันี้ให  ใช บังค ับ ตั้งแต ่ว ันท ี่ประกาศเป  นต นไป 

         ประกาศ  ณ วันที่  20  มกราคม  ๒๕65 

 

                                                         ทองอยู่  อินทรก าแหง 
(นายทองอยู่  อินทรก าแหง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 


