
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนคูบัว 
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

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

  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว มีอุดมการณ์ในการมุ่งเสริมสร้างคุณภาพในการให้บริการประชาชน
อย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และมีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในองค์กร ให้มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนได้
มีประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ที่ก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติให้เคารพศักดิ์ศรี และคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์ โดยส่งเสริมคนดี มีจิตบริการ ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้หมดสิ้นไป 
ประกอบกับ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ได้มีค าสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ให้ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนด
มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดย
มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ  เฝ้าระวัง 
เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ  

ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และปฏิบัติตามค าสั่ง 
ของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว       
จึงประกาศแสดงเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยก าหนดความรับผิดชอบ แนวทาง
ปฏิบัติ และข้อก าหนดในการด าเนินการที่เหมาะสม ดังนี้ 

  ข้อ 1 ค านิยาม 
 คอร์รัปชั่น (Corruption)  หมายถึง  การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ 
การให้ค ามั่นสัญญา การให้ การรับหรือการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อเป็นสิ่งจูงใจ (เช่น เงิน ของก านัล เงินให้กู้ยืม 
รางวัล ค่าตอบแทน การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อ่ืน) เพื่อให้บุคคลกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผิดกฎหมาย
หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี ตลอดจนการใช้อ านาจที่ได้มาโดยต าแหน่งหน้าที่ และ/หรือการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติ
หน้าที่การงานของราชการไปกระท าการใด ๆ ที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ให้กับตนเอง และ/หรือผู้อ่ืนเพื่อให้ได้มาซึ่งเงิน 
ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เหมาะสมทางราชการ หรือผลประโยชน์ใดโดยมิชอบแก่ตนเอง และ/หรือผู้อ่ืนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระท าใด ๆ ที่ขัดหรือแย้งกับหลักจริยธรรม ยกเว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ   
ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น ให้กระท าได้ 

 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว หมายถึง คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว (รวมเรียกว่า “พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
คูบัว”)  มีหน้าที่สนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

  ข้อ 2  ประกาศ ฯ ฉบบันีบ้ังคับใช้กับ “พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลคบูัว”  โดยให้มีผลตัง้แต่
วันที่ประกาศ เป็นตน้ไป 

 ข้อ 3  แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  “พนักงานงานองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว” ต้องปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม รวมถึงผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
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 (1)  ไม่กระท าพฤติกรรมใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน หรือติดสินบน แก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในเร่ืองที่ตนท าหน้าที่รับผิดชอบทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ โดยปฏิบัติ
ดังนี้ 
 (1.1)  ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองค า อัญมณี 
อสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่มีมูลค่าหรือไม่มีมูลค่าในท านองเดียวกัน กับผู้มีส่วนเก่ียวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อ
ประสานงาน ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน 
 (1.2)  ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของก านัลใด ๆ หรือประโยชน์อ่ืน อันเป็นการชักน า
ให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
 ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของบริษัท ฯ โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส 
 (1.3)  ไม่รับหรือให้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ หรือของก านัลใด ๆ หรือประโยชน์ 
อ่ืน เพื่อจูงใจในการตัดสินใจ หรือมีผลท าให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเช่นเดียวกันกับคู่ค้ารายอ่ืน ๆ ทั้งนี้ 
การให้สิ่งของตามโอกาสหรือวาระต่าง ๆ ต้องมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวิสัย 
 (1.4)  ไม่เป็นตัวกลางรับหรือในการเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืน 
ใดกับผู้ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานราชการ หรือองค์กรใด ๆ หรือแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ละเว้นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่ก าหนดไว้ 
 (2)  ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการ มีความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ 
 (3)  การใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงรับรอง และการใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญา
ทางธุรกิจสามารถกระท าได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างเหมาะสม และสามารถตรวจสอบได้ 
 (4)  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าหรือ
พฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชั่น ที่มีผลเกี่ยวข้องกับองค์กร โดยทั้งทางตรง
และทางอ้อม พนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบ
เก่ียวกับการติดตามการปฏิบัติตามประกาศ ฯ นี้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ 
 (5)  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิบัติหรือ
พนักงานที่แจ้งเร่ืองทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
หรือผู้ให้ความร่วมมือในการแจ้งและรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ก าหนดไว้ใน
มาตรการการคุ้มครองและรักษาความลับ 
 (6)  ผู้ที่กระท าการทุจริตคอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระท าผิดนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลคู
บัว ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาด าเนินการทางวินัยตามที่ได้ก าหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หาก
เป็นการกระท านั้นผิดกฎหมาย 
 (7)  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้
ค าปรึกษา และท าความเข้าใจกับบุคลากร และผู้ที่ เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อให้บุคลากร
และผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ ฯ ฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม
และจริยธรรม 
 (8)  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่า การ
ทุจริตคอร์รัปชั่นและการให้หรือรับสินบนเป็นการกระท าที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระท ากับบุคคลใดก็ตาม หรือ
การท าธุรกรรมกับภาครัฐ และภาคเอกชน 
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 (9)  นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่
การสรรหาหรือเลือกสรรบุคคล การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนระดับ  การฝึกอบรม  การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน และการพิจารณาความดีความชอบ  

 ข้อ 4  เร่ืองที่รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 (1)  พบเห็นการกระท าที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็น
บุคคลในองค์กรติดสินบน รับสินบน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชน 
 (2)  พบเห็นการกระท าที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ หรือมีผลต่อระบบการ
ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบล จนท าให้สงสัยได้ว่าอาจจะเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 (3)  พบเห็นการกระท าที่ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสียหาย หรือเสียผลประโยชน์ และกระทบ
ต่อเชื่อเสียงขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 ข้อ 5  ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้มอบหมายให้ จ่าเอกสมชาย แก้วมรกต ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน
ธุรการช านาญงาน สังกัดส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ท าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบเร่ืองราวร้องเรียน-ร้อง
ทุกข์ หรือข้อร้องเรียนการกระท าที่อาจท าให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่น ที่เกิดขึ้นกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลคูบัว ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบในเร่ืองร้องเรียนต่าง 
ๆ ซึ่งผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของบเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐาน หรือข้อมูลที่
เพียงพอต่อการตรวจสอบ พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่ สามารถติดต่อได้สะดวก ส่งมายังช่องทาง 
ดังต่อไปนี้ 

(1)  สายด่วนนายก อบต.คูบัว   โทร. 081-8583819 
(2)  หมายเลขโทรศัพท์ ปลัด อบต.คูบัว  โทร. 081-5865281 
(3)  หมายเลขโทรศัพท์ อบต.คูบัว   โทร. 032-730172 ต่อ 102 
(4)  แจ้งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง หรือยื่นส่งโดยตรง ได้ที่ 
      - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  หรือ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว   
       หมู่ที่ 5  ต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
(5)  เว็บไซต์ อบต.คูบัว www.kubua.go.th 

 ข้อ 6  มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ 
 เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล ที่กระท าโดยเจตนาสุจริต 
องค์การบริหารบริหารส่วนต าบลคูบัว จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถจะส่งผลกระทบต่อผู้ร้องเรียนหรือ
ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจ ากัดสิทธิเฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ด าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 
 ในกรณีที่มีการร้องเรียน พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว และนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จะท าหน้าที่ในการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส พยาน หรือผู้ให้ข้อมูลในการสืบสวนหรือหาข้อเท็จจริง 
ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใดหรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน
หรือการให้ข้อมูล  
 ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียน
และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้อง 
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด 
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 ข้อ 7  ขั้นตอนการด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง และบทลงโทษ 
  (1)  เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะเป็นผู้กลั่นกรอง สอบสวน 
ข้อเท็จจริง 
  (2)  ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง แจ้งผลความคืบหน้าเป็น
ระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ โดยก าหนดระยะเวลาในการสอบสวนข้อเท็จจริงถึงพิจารณาเสร็จสิ้น
ภายใน 30 วัน โดยสามารถขยายเวลาการสอบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาจนแล้วเสร็จได้อีกไม่เกิน 30 วัน 
  (3)  หากสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อถือได้ว่า ผู้ที่ถูก
กล่าวหาได้กระท าการทุจริตและคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อ
กล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วน
เก่ียวข้องกับการกระท าอันทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่ถูกกล่าวหา 
  (4)  หากผู้ถูกกระท า ได้กระท าการทุจริตและคอร์รัปชั่นจริง การทุจริตคอร์รัปชั่นนั้น ถือว่าเป็นการ
กระท าผิดต่อนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้ ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของทาง
ราชการ และหากกระท าการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระท าผิดจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย  
  (5)  การร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทาง การแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยค า หรือ
ให้ข้อมูลใด ๆ ถ้าพิสูจน์ได้ว่ากระท าโดยไม่สุจริต หรือท าผิดช่องทาง ถ้าเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล จะได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบทางราชการ แต่หากเป็นบุคคลภายนอก และองค์การบริหารส่วนต าบล
ได้รับความเสียหายหรือเสียชื่อเสียง องค์การบริหารส่วนต าบล จะพิจารณาด าเนินคดีกับบุคคลนั้นด้วย 
  ในกรณีที่มีการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง มีหน้าที่ ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ เพื่อร่วมพิจารณาและ
ก าหนดบทลงโทษที่เห็นสมควรตามระเบียบของทางราชการ 

 ข้อ 8  การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  เพื่อให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวทุกคน ได้รับทราบเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น จึงด าเนินการดังต่อไปนี้  
  (1)  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ติดประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวได้รับทราบโดยทั่วกัน 
  (2)  เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่านทางช่องทาง 
เว็บไซต์ของ อบต.คูบัว www.kubua.go.th หรือ E-mail :  kubua@kubua.go.th  
  (3)  จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ และตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารและปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ตามแนวทางมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล อย่างสม่ าเสมอ 

ประกาศ  ณ  วันที่   1  พฤษภาคม   พ.ศ. 2560 
 

 
 (นายพจฐณศล  ธนิกกุล)    
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
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