
  
 

                                                                                                                    
ประกาศเทศบาลต าบลปราณบุรี 

เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
********************************* 

                       เทศบาลต าบลปราบบุร  เป็นหน่วยงานราชการซึ่งม หน้าท ่ต้องปฏิบัติราชการตามกฎหมาย 
โปร่งใส ยึดมั่นในคุบธรรม ม ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ทั้งไม่สนับสนุนการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบ จึงเห็นสมควรท ่จะประกาศเจตนารมบ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้
เป็นลายลักษบ์อักษร เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการของหน่วยงาน ให้ ผู้บริหารและ 
พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปน ้  
                       ค านิยาม  
                        การทุจริตหรือคอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การให้สินบน การเร ยก รับ เสนอให้
ทรัพย์สิน หรือเงินทองรวมถึงประโยชน์อ่ืนใดโดยมิชอบ เพ่ือให้เจ้าหน้าท ่ของรัฐหรือบุคคลอ่ืนใดท ่ท าธุรกิจกับ
หน่วยงาน ละเว้นการปฏิบัติในต าแหน่งหน้าท ่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท ่โดยมิชอบ หรือฝ่าฝืนกฎหมาย 
จริยธรรม หรือจาร ตทางการค้าท ่ให้กระท าได ้เพ่ือแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้  
                       หน้าที่ความรับผิดชอบ  
                        1. ผู้บริหาร ม หน้าท ่พิจารบาและอนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และ
สนับสนุนการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการน าเอามาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นไปปฏิบัติ  
                         2. คบะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ ม หน้าท ่
ประเมินความเส ่ยง เพ่ือระบุถึงการด าเนินงานท ่ม ความเส ่ยงว่าอาจม ส่วนเก ่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ก าหนดแนวทางในการด าเนินการเพื่อป้องกันและลดความเส ่ยง ทั้งม การติดตามและประเมินผล  
                        3. เจ้าหน้าท ่ตรวจสอบภายใน ม หน้าท ่สอบทานความครบถ้วนเพ ยงพอของระบบควบคุม
ภายใน (Internal Control) ทั้งรายงานผู้บริหาร หากตรวจสอบพบหรือม ข้อสงสัยว่าม การทุจริต ซึ่งจะท าให้
หน่วยงาน ประเมินได้ว่าข้อก าหนดต่าง ๆ ท ่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นบรรลุผลส าเร็จมากน้อยเพ ยงใด  
                        4. ผู้บริหาร ม หน้าท ่ด าเนินการให้ม ระบบท ่ส่งเสริมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
เพ่ือสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ท ่เก ่ยวข้องทุกส่วนราชการ ให้ได้รับการเสริมสร้างจิตสานึก ทั้งม หน้าท ่และ
ความรับผิดชอบในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
                        แนวทางการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น  
                          1. ผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลต าบลปราบบุร  ต้องปฏิบัติตามนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรบอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปน ้  
                                1.1 ไม่เร ยกรับและจ่ายสินบนกับบุคคลอื่นใด ท ่ตนได้เข้าไปติดต่องานกับหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานเอกชนเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในทางมิชอบ  
                                1.2 ละเว้นการรับของขวัญ การเล ้ยงรับรอง หรือเงินสนับสนุนจากลูกค้า หรือคู่ค้า
ท ่ม มูลค่าสูงเกินความจ าเป็น หากม ความ จ าเป็นต้องรับของขวัญในโอกาสตามประเพบ นิยม ท ่ม มูลค่าเกินกว่า
ท ่ก าหนดไว้ในระเบ ยบ กฎหมายท ่เก ่ยวข้อง ให้พนักงานรายงานให้ปลัดเทศบาลต าบลปราบบุร  ทราบ เพ่ือ
พิจารบาด าเนินการต่อไป  
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                             1.3 ให้เทศบาลต าบลปราบบุร  จัดให้ม ระบบการควบคุมภายในป้องกันมิให้ม การ
ทุจริตคอร์รัปชั่น โดยม ระเบ ยบข้อบังคับของหน่วยงาน ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ม อ านาจในการอนุมัติ
จ่ายเงินและวงเงินท ่รับผิดชอบต้องเป็นไปตามระเบ ยบข้อบังคับหน่วยงาน โดยต้องม เอกสารหลักฐานท ่ชัดเจน  
                             1.4 พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย หากพบเห็นการกระท าท ่ทุจริตคอร์รัปชั่น 
หรือส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชั่นท ่ม ผลกระทบต่อหน่วยงาน ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารทราบทันท  
หรือแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสตามท ่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายน ้ ซึ่งพนักงานและผู้ท ่ม ส่วนเก ่ยวข้องท ่แจ้ง
เบาะแสการกระท าทุจริตคอร์รัปชั่น จะต้องได้รับการคุ้มครอง  
                         2. เทศบาลต าบลปราบบุร จัดให้ม การอบรมแก่พนักงาน เพ่ือให้ความรู้เก ่ยวกับนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และส่งเสริมให้พนักงานม ความซื่อสัตย์ สุจริต และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าท ่และความรับผิดชอบ  
                         3. ผู้ท ่กระท าการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น จะม 
โทษตามระเบ ยบข้อบังคับท ่ก าหนดไว้ และ/หรือข้อกฎหมายท ่เก ่ยวข้อง  
                        การแจ้งเบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน  
                         เทศบาลต าบลปราบบุร  จัดให้ม แนวทางด าเนินการท ่ชัดเจนกับผู้ท ่ประสงค์จะแจ้ง
เบาะแส หรือผู้ม ส่วนได้เส ยผ่านทางเว็บไซด์ หรือรายงานตรงต่อหน่วยงานท ่เก ่ยวข้อง หรืออาจจะน าเสนอให้
คบะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หรือคบะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) พิจารบา แล้วแต่กรบ   
                        เรื่องท่ีรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน  
                         1. การกระท าท ่ทุจริตท ่เก ่ยวกับองค์กร  
                         2. การกระท าท ่ผิดขั้นตอนตามระเบ ยบข้อบังคับของหน่วยงาน หรือม ผลต่อระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน ท ่อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบ
ควบคุมภายในท ่บกพร่อง  
                          3. การกระท าท ่ท าให้หน่วยงาน เส ยผลประโยชน์ หรือกระทบต่อชื่อเส ยงของหน่วยงาน  
                          4. การรายงานสถานะทางการเงินท ่ไม่ถูกต้องและไม่โปร่งใส  
                        ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต  
                         ผู้ร้องเร ยน ต้องระบุรายละเอ ยดของเรื่องท ่แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเร ยนเก ่ยวกับการ
ทุจริต พร้อมชื่อ ท ่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท ่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ของเทศบาลต าบลปราบบุร  ท  ่ www.pranburicity.go.th 
                        มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ  
                         เทศบาลต าบลปราบบุร  จะต้องให้การคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเร ยนและผู้ให้ข้อมูลท ่กระท า
โดยเจตนาสุจริต โดยจะปกปิดชื่อ ท ่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ไว้เป็นความลับ โดยห้ามมิให้ม การเปิดเผยข้อมูลแก่
บุคคลอื่นท ่ไม่ม หน้าท ่เก ่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าท ่ท ่กฎหมายก าหนด  
                จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
     
                                     ประกาศ บ วันท ่  8  เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
                                                       
                                                     
                                                    

    ( นางธันยว ร์   ศร อ่อน )  
                                                 นายกเทศมนตร ต าบลปราบบุร  



 



 
 


