
 

         

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
เร่ือง    เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 

และ 
นโยบาย “งดรับ งดให้”ของขวัญ ของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) 

************************************************* 
  ด้วยกระทรวงมหาดไทย ให้ความส าคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบาย
ของรัฐบาลและพันธกิจ “ มหาดไทยใสสะอาด” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต และเกิดการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ไม่รับของขวัญหรือของ
ก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี และเสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เป็นไปตามมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส 
มหาดไทยใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้”ของขวัญ ของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี ( No Gift 
Policy )  

  เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการสร้างระบบ
ราชการ ท่ีใสสะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว จึงขอประกาศตัวเป็นหน่วยงานใสสะอาดตามเจตนารมณ์  
“สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้”ของขวัญ ของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
( No Gift Policy ) ดังนี้ 

  1.ไม่ท าพฤติกรรมใดท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานท่ี
รับผิดชอบท้ังทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ โดยปฏิบัติดังนี้ 

   1.1 ไม่รับหรือให้ของขวัญ ของท่ีระลึก ท่ีเป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองค า อัญมณี 
อสังหาริมทรัพย์ หรือส่ิงของในท านองเดียวกัน กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ท้ังหน่วยงาน
ราชการและหน่วยงานเอกชน 

   1.2 ไม่รับทรัพย์สิน ส่ิงของ ของขวัญ ของก านัลใด ๆ หรือประโยชน์อื่น อันเป็นการชักน า
ให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีของตน ท้ังนี้ ก่อนการรับของท่ีระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมาย และข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว โดยส่ิงของหรือของขวัญท่ีให้แก่กันในหน้าท่ีการ
งานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมแต่ละโอกาส 

   1.3 ไม่เป็นตัวกลางหรือน าเสนอ เงิน ทรัพย์สิน ส่ิงของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรใด ๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได้ หรือท าให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐละเว้น
การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามท่ีก าหนดไว้ 
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  2.ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการ มีความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ 

  3.พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าหรือพฤติกรรมท่ีเข้าข่ายการทุจริต
คอรัปช่ัน หรือส่อไปในแนวทางทุจริตคอรัปช่ันท่ีมีผลเกี่ยวเนื่องกับองค์กรท้ังทางตรงหรือทางอ้อม พนักงานต้องแจ้ง
ให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

  4.ผู้ท่ีกระท าทุจริตและคอรัปช่ัน จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบท่ีทางราชการ
ก าหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษทางกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย 

  5.ข้าราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ตะหนักถึงความส าคัญในการ
เผยแพร่ให้ความรู้ ให้ความปรึกษาและท าความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการ
ทุจริตและคอรัปช่ันเพื่อให้บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอรัปช่ันฉบับนี้ รวมถึง
เป็นแบบอย่างท่ีดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

  6.องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว มุ่งมั่นท่ีจะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรท่ียึดมั่นว่า การ
ทุจริตคอรัปช่ัน และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระท าท่ียอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระท ากับบุคคลใดก็ตาม
หรือการท าธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 

  7.นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันฉบับนี้ใช้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลต้ังแต่
การสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเล่ือนขั้น
เงินเดือน โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับส่ือสารและท าความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในหน้าท่ีท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  8.การรับแจ้งเบาะแส หรือร้อง เรียนการคอรัปช่ัน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว            
ได้มอบหมายให้มีผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระท าท่ีมีข้อสงสัยว่าเป็นการทุจิตและคอรัปช่ันท่ี
เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ท้ังทางตรงและทางอ้อมผ่านช่องทางท่ีได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ โดย   
ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องท่ีจะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐานหรือข้อมูลท่ีเพียงพอ
ต่อการตรวจสอบ และแจ้งช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ ผ่านช่องทางรับเรื่อง ดังนี้ 

8.1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงท่ี องค์การบริหารส่วนต าบล        
ท่าวังพร้าว เลขท่ี 212 หมู่ท่ี 5 ต าบลท่าวังพร้าว  อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 

8.2 ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ส านักงานท่ี   www.tawangphroa.go.th/ร้องเรียนการทุจริต 
8.3 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ /ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  

053025200 
8.4 ร้องเรียนทางเฟสบุค “องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว”  
8.5 ร้องเรียนทาง LINE  อบต.ท่าวังพร้ว ID :tawangprow212 
8.6ร้องเรียนด้วยตนเอง 
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  9.มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล    
ท่ีกระท าเจตนาสุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว จะปกปิดช่ือ ท่ีอยู่ หรือข้อมูลใดๆ ท่ีสามารถระบุตัว      
ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจ ากัดเฉพาะผู้ท่ีมี
หน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เพื่อเป็นการ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยานและบุคคลท่ีให้ข้อมูลในการสืบสวนหรือหาข้อเท็จจริงไม่ ให้ได้รับความ
เดือดร้อน อันตรายหรือความไม่ชอบธรรมอันใดอันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน หรือเป็นพยาน หรือให้
ข้อมูล โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวโดยตรง ท้ังนี้ผู้ได้รับ
ข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องการร้องเรียน มีหน้าท่ีเก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสาร
หลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นท่ีไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง เว้นแต่
เป็นการเปิดเผยหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนด  
  10.การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอรัปช่ัน เพื่อให้ทุกคนในองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าวังพร้าวและประชาชนได้รับทราบเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน โดยประชาสัมพันธ์     
ในช่องทางต่าง ๆ อาทิเช่น www.tawangphrao.go.th และเฟสบุค Fanpage อบต.ท่าวังพร้าว 
   

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี 4 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
          (นายธนวัฒน์     สิงห์กันฑ์) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

http://www.tawangphrao.go.th/

