
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
เรื่อง  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 
 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มีมาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต เพ่ือให้การด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตาอ็อง เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพและตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง
ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐวางแนวทาง มาตรการ กลไกหรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเพ่ือเป็น
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน จึงก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน 
ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เรื่อง  “มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต” 
 ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้ 
 “ข้อร้องเรียน” หมายความถึง เรื่องร้องเรียน หรือเรื่องที่มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลตาอ็อง  กระท าการทุจริต ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที ่
 “ทุจริต” หมายความถึง การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น 
 “ประพฤติมิชอบ” หมายความถึง การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
ในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่
ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้น เป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายรวมถึงการประมาทเลินเล่อใน
หน้าที่ดังกล่าวด้วย 
 “ผู้ร้องเรียน” หมายความถึง ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มาติดต่อยัง
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้
ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล หรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจาการ
กระท าตามที่ร้องเรียน 
 “เจ้าหน้าที่” หมายความถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู  และเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีชื่อเรียก
อย่างอ่ืนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
 “ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน” หมายความถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น 
ติดต่อด้วยตนเองทางโทรศัพท์ ทางกล่องรับความคิดเห็น และทางเว็บไซต์ 
 ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
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         3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
    3.1.1 เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
     (1) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
     (2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
     (3) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
     (4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร  
    3.1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความ
เสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
  3.2 ข้อร้องเรียนต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
    3.2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
    3.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
    3.2.3 การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว 
    3.2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน 
    3.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
    3.2.6 ระบุวัน เดือน ปีที่เกิดเหตุร้องเรียน 
    3.2.7 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พยานหลักฐาน พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 
เป็นต้น 
  3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน
กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
  3.4 กรณีที่มีผู้ร้องเรียนด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสอบถามและ
บันทึกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน หรือแจ้งผู้ร้องเรียนท าเป็นหนังสือส่งมายังส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล
ตาอ็อง 
  3.5 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนต้องจัดเก็บเป็นความลับ 
  3.6 เรื่องร้องเรียนที่อาจที่ไม่รับพิจารณา 
    3.6.1 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2      
 ข้อ 4 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 

  4.1 ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง   
                            อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

4.2 ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  (www.taong.go.th) 
4.3 ร้องเรียนผ่าน Facebook องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  

             (www.facbook.com/taong.got) 
 4.4 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 044 558 859-60 

 4.5 ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยส่งไปยังที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
                             267  หมู่ที่ 1 ต าบลตาอ็อง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 32000 
 
 
 
 

http://www.taong.go.th/
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 ข้อ 5 การด าเนินการ ติดตาม และรายงาน 
  5.1 เมื่อส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนแล้ว 
ให้พิจารณาจ าแนกเรื่องส่งไปยังหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน เพ่ือด าเนินการภายใน 3 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อ
ร้องเรียนและแจ้งการด าเนินการเบื้องต้นให้ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแล้วแต่กรณี 
  5.2 กรณีหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนได้รับข้อร้องเรียนโดยตรงจากผู้ร้องเรียน ให้หน่วยงานที่
ถูกร้องเรียนส าเนาแจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ไปยังส านักปลัด ทราบภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่าวนั้น 
  5.3 ให้หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนรีบด าเนินการตามข้อร้องเรียน จนกว่าจะได้ข้อยุติและให้
ส านักปลัด เร่งรัดและติดตามข้อร้องเรียนที่อยู่ในการด าเนินการของหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง จนได้ข้อ
ยุติ 
  5.4 เมื่อหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน ได้ด าเนินการตามข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติแล้ว แจ้งผลการ
ด าเนินการไปยังผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วให้ส าเนาแจ้งผลการด าเนินการดังกล่าวไปยังส านักปลัด 
ทราบภายใน 15 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้แจ้งผลการด าเนินการไปยังผู้ร้องเรียน 
  5.5. ให้ส านักปลัด มีหน้าที่จัดท ารายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนในรอบ 6 เดือน นับแต่วัน
เริ่มต้นปีงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

                                  ประกาศ ณ วันที่ ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

                                                       
                                                            ( นายสหัส   ยิ่งยงยุทธ ) 
                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
               เรื่อง  ก าหนดนโยบายวัฒนธรรมความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
 

************************** 

  องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตาม     
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่ าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้
ปลูกฝังค่านิยม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ
การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกระดับ และตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นใน
ระบบราชการ นั้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง จึงได้ก าหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขึ้น เพ่ือเป็น
มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ ดังนี้ 
  1. ด้านความโปร่งใส 
   1.1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ
ของหน่วยงานตามภารกิจต่างๆ ของหน่วยงาน 
   1.2 ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องด าเนินการละส่งเสริมให้เกิดความ
โปร่งใส ในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด 
   1.3 ให้เปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานอย่างชัดเจนถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงการให้
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลต่างๆของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว 
   1.4 เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อ
หน้าที่ จะต้องมกีารสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  2. ด้านความพร้อมรับผิด 
   2.1 ในการปฏิบัติงาน /การบริหารงาน ทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วน เคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตน 
   2.2 ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่
สังคมว่า จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
   3.1 ไม่มีการเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากการ
ร้องเรียนหรือชี้ข้อมูลว่ากระท าความผิดจะต้องย้ายออกจากพ้ืนที่ก่อน 
   3.2 ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องของตนเอง  
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  4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
   4.1 ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน มีความเข้าใจกับการกระท าท่ีเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ
สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
   4.2 สร้างวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมใน
การร่วมต่อต้านการทุจริตได้ ให้รางวัลกับผู้ตรวจสอบพบหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต 
   4.3 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน
หน่วยงาน 
   4.4 มีระบบติดตาม ตรวจสอบ และลงโทษผู้กระท าการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
  5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
   5.1 ให้จัดท าคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ชัดเจนและเป็นไปตาม
ระเบียบ ขั้นตอน และมีระบบการป้องกัน และตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
   5.2 ในการบริหารงานบุคคล จะต้องมีการสอนงานแลกเปลี่ยนความรู้และมอบหมายงาน
ที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม มีการเสนอแนวความคิดท่ีแตกต่าง และไม่เลือกปฏิบัติ 
   5.3 ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย และส่งเสริมในการปฏิบัติงาน 
  6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
   หน่วยงานต้องจัดท าข้อมูล วิธีการ สื่อสาร เพ่ือถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้านให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพ่ือให้เกิดความตระหนัก และให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติที่มีคุณธรรม และโปร่งใส 
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                       ประกาศ ณ วันที่ ๑๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                                       
                                                            ( นายสหัส   ยิ่งยงยุทธ ) 
                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
เรื่อง   เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 

*************************** 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาอ็อง ให้บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ 
ดังนี้ 
 

 ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ 
รวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน 
แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดย
อ้อม เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กรตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องและ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ 
และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 

 ในการด าเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตและคอร์รัปชั่น บุคลากรทุกระดับ 
จะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง  

การให้ หรือรับของขวัญ ของก านัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ให้
เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่ก าหนดไว้ในคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน 

การให้เงินบริจาคเพ่ือการกุศล จะต้องกระท าในนามองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องแก่
องค์กรใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ มีใบรับรอง และต้องด าเนินการ
ด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ที่ก าหนดไว้ และถูกต้องตาม
กฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพ่ือให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกน าไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างในการติด
สินบน 

การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุ หรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใด 
ต้องมีการระบุชื่อองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจ 
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบล และต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ที่ก าหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชนรวมถึงการติดต่องาน
กับภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการด าเนินขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 



 
-2- 

องค์การบริหารส่วนต าบล  มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิ
และเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ด าเนินการ หรือด าเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการน า
ทรัพยากรใดๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล ไปใช้เพ่ือด าเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะท าให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้        
ความช่วยเหลือทางการเมือง 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความส าคัญ 
และมีจิตส านึกในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 
การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ  

แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงาน 
บุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารท าความเข้าใจกับพนักงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ  และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใด 
ที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่น ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง รวมถึง
พนักงานที่ปฏิเสธ ต่อการกระท า โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน  หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ตามท่ีก าหนดไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) 

ผู้ที่กระท าการทุจริต คอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระท าผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่ก าหนดไว้  รวมถึงอาจได้รับโทษ
ตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมายด้วย 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินงานอย่าง 
สม่ าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการด าเนินธุรกิจ 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

                             ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                                     
                                          ( นายสหสั   ยิ่งยงยุทธ ) 
                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
 

 
 
 
 
 
 



 
 


