ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
...........................
ด้ว ยกระทรวงมหาดไทย มีเจตจานงที่จะสนับสนุนวาระแห่ งชาติ “ประเทศไทยใสสะอาด”
(Clean Thailand) โดยแปลงแนวคิดดังกล่าวเป็น “มหาดไทย ใสสะอาด” (Clean Mahadthai) ได้รณรงค์และ
สั่งการให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์และปฏิบัติโดยมิชอบ
ตลอดถึงป้องกันไม่ให้งบประมาณแผ่นดินรั่วไหลโดยไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ
เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการสร้างระบบ
ราชการที่ใสสะอาด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลมจึงขอประกาศตัวเป็นหน่วยงานใสสะอาด ตามเจตนารมณ์
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้
1. ไม่ทาพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทา
หน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์นางมิชอบ โดยปฏิบัติดังนี้
1.1 ไม่ รั บ หรื อ ให้ ข องขวั ญ ของที่ ร ะลึ ก ที่ เ ป็ น เงิ น สด เช็ ค พั น ธบั ต ร หุ้ น ทองค า อั ญ มณี
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของในทานองเดียวกั นกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้งหน่วยงาน
ราชการและหน่วยงานเอกชน
1.2 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกานันใดๆ หรือประโยชน์อื่น อันเป็นการชักนาให้เกิด
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งนี้ ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมาย และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมี
ราคาไม่มากและเหมาะสมแต่ละโอกาส
1.3 ไม่เป็นตัวกลางรับหรือนาเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานราชการหรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กาหนดไว้
2. ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดาเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการ มีความโปร่งใสแล ะ
สามารถตรวจสอบได้
3. พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่น
หรือส่อไปในแนวทางทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับองค์กร โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อมพนักงานต้องแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
4. ผู้ที่กระทาทุจริตและคอร์รัปชั่น จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่ทางราชการ
กาหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษทางกฎหมาย หากการกระทานั้นผิดกฎหมาย

-25. พนักงานส่วนตาบล ตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแผ่ ให้ความรู้ ให้คาปรึกษาและทาความเข้าใจ
กับบุคลากรในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อให้บุคคลกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมี ความซื่อสัตย์
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
6. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริต
คอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทาที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทากับบุคคลใดก็ตาม หรือ
การทาธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน
7. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ใช้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่สรรหา
หรือการคัดเลือกบุคคลกร การเลือนตาแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานและการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน โดยกาหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารและทาความเข้าใจกับพนั กงานเพื่อใช้ในหน้าที่ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีระสิทธิภาพ
8. การรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม ได้มอบหมาย
ให้มีผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทาที่มีข้อสงสัยว่าเป็นการทุจริตและคอร์รั ปชั่นที่เกิดขึ้นกับ
องค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กาหนดไว้ในประกาศฉบับนี้
โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอี ยดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐานหรือข้อมูลที่
เพียงพอต่อการตรวจสอบและแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกันได้ ส่งมาทางช่องทางรับ
เรื่อง ดังนี้
ลำดับที่
ช่องทำงกำรรับเรื่อง
สถำนที/่ ที่อยู่
1

เดินทางมาด้วยตนเอง

สานักงาน อบต.บ้านแหลม หมู่ 9 ตาบลบ้านแหลม
อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110

2

ทางไปรษณีย์/จดหมาย

สานักงาน อบต.บ้านแหลม หมู่ 9 ตาบลบ้านแหลม
อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110

3

ทางโทรศัพท์

032-483101

4

ทางโทรสาร

032-483101

5

ทางเว็ปไซต์

www.banlaem.go.th

6

ทางอีเมล์

Banlaem@hotmail.com

7

ตู้แดง

ตู้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน

8

ทางระบบ Social

Facebook อบต.บ้านแหลม เพชรบุรี

9

เว็บไซด์ของสานักงาน ป.ป.ช.

www.necc.go.th

-39. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทา
เจตนาสุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน
หรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจากัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่
รับ ผิ ดชอบในการดาเนิ น การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล ดังกล่าวได้ เพื่อเป็นการ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหรือหาข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รับ
ความเดือดร้อนอันตรายใดหรือความไม่ชอบธรรมอันใดอันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือ
ให้ ข้ อ มู ล โดยขอให้ ผู้ ร้ อ งเรี ย นส่ ง เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นมายั ง นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นแหลม โดยตรง
ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าทีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและ
เอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
10. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น เพื่อให้ทุกคนในองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านแหลมและประชาชนได้รับทราบเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านแหลมได้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
10.1 ติดประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้ทุกคนในองค์กรได้รับ
ทราบ
10.2 เผยแพร่เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางการสื่อสารของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม อาทิ ทางเว็บไซต์ www.banlaem.go.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

(นายพิสิษฐ์ แผนประไพ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม

