ประกาศเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรื่อง มาตรการปูองกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

....................................
คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะปูองกัน
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ โดยมีอุดมการณ์ในการมุ่ง
เสริมสร้างคุณภาพในการบริการประชาชนอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อ
สังคม เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมคนดี มีจิตบริการ และดาเนินชีวิตพอเพียง ภายใต้
หลักธรรมาภิบาล
ดังนั้น เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง จึงขอประกาศเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ดังต่อไปนี้
1. ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทุกคนมุ่งเน้น การ
สร้ างธรรมาภิบ าลในการบริ ห ารงานหรือปฏิบัติงาน และส่ งเสริมการมีส่ ว นร่ว มกับ ทุกภาคส่ ว นในการ
ตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
2. ในกรณี ที่ มี ก ารกล่ า วหาหรื อ พบเหตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า คณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาฯ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างกระทาการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ
ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้ าส่วนราชการและหั ว หน้าหน่ว ยงานดาเนินการตามอานาจหน้าที่ภายใต้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ
บริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ.2546 ประกอบกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมาย
อย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
3. ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการ
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม กากับดูแล การดาเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 อย่างเคร่งครัด
4. กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยไม่ดาเนินการตามข้อ 2
และข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี
5. ให้เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงดาเนินการแสวงหา รวบรวม และดาเนินการอื่นใด เพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในองค์กร
รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการดาเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 และรายงานผล การปฏิบัติงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
(นายวิทวัส จอมขันเงิน)
นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง

ประกาศเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

....................................
ตามยุทธศาสตร์ช าติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ทางเทศบาล
ตาบลทาทุ่งหลวง มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบให้ส อดคล้ องกับ ยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ทั้งนี้ จึงได้
กาหนดหลักเกณฑ์มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขึ้น ดังนี้
"เจ้าหน้าที่" หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในเทศบาล
ตาบลทาทุ่งหลวง
"ทุจริต" หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น
"ประพฤติมิชอบ" หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งในตาแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อานาจเป็นการฝุาฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง อย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่
ว่าการปฏิบั ติ ห รื อละเว้น การปฏิบั ตินั้น เป็นการทุจริ ตด้ว ยหรือไม่ ก็ตาม และให้ ห มายความรวมถึงกา ร
ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าว
"ข้อร้องเรียน" หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่คานึงถึงประโยชน์ส่ว นรวมเป็นที่ตั้งและไม่มี
ธรรมาภิบาลตามที่มีกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน
หลักเกณฑ์การร้องเรียนเรื่องที่จะนามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหาย อันเนื่องมาจาก เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) กระทาการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
(๒) กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
(3) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ
(๔) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
(๕) กระทาการนอกเหนืออานาจหน้าที่ หรือขัด หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายวิทวัส จอมขันเงิน)
นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง

ประกาศเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง

....................................
เพื่อให้การดาเนินงานของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงเป็นไปตามเจตจานงสุจริต ตาม
แนวนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของหน่วยงานในทุกระดับ ดังนี้
1. กาหนดให้นายกเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ประกาศเจตจานงในการบริหารองค์กรอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลภายนอกทราบ
2. กาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี การควบคุม กากับ ติดตาม สนับสนุนและขับเคลื่อนการดาเนินการเพื่อปูองกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ของผู้ใต้บังคับบัญชา
3. กาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการสอดส่อง และร่วมกัน
ปูองกันการกระทาที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ละเลย
เพิกเฉยต่อการกระทาที่เข้าข่ายดังกล่าว ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
4. กาหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึง
4.1 การไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ใด ๆให้แก่ตนเอง หรือ
ผู้อื่น
4.2 การไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์
ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อนื่
4.3 การไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติงาน หรือเกี่ยวข้องกับงานของหน่วยงาน
4.4 การไม่นาข้อมูลความลับของหน่วยงาน ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
ประโยชน์ ของพวกพ้องและครอบครัว
4.5 ไม่นาเงิน บุคลากร และทรัพย์สินใดๆ ของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วน
ตนหรือผู้อื่น
4.6 การไม่ใช้เวลางานในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
4.7 การไม่รับงานและปฏิบัติงานภายนอก ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับ
หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นการเฉพาะจาก
ผู้บริหาร
4.8 การไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจในการให้คุณให้
โทษ การ พิจารณาตัดสิน/อนุมัติโครงการ การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นเหตุในการเลือกปฏิบัติ
/5. กาหนดให้...

-25. กาหนดให้งานทรัพยากรบุคคลจัดทาคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร
เพื่อ หลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยพิจารณาถึงนโยบาย
ความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
6. กาหนดให้งานกฎหมายและคดี และคณะกรรมการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วน ตาบลบ้านน้าพุ จัดอบรมและสร้างช่องทางการรับรู้แก่บุคลากร เพื่อสร้างความตระหนัก และ
ความรับรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
7. กาหนดให้ งานกฎหมายและคดี จัดท าคู่มือและแนวทางปฏิบัติในการ
หลีกเลี่ยงและปูองกัน ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ในส่วนของพันธะกิจ และ ระบบที่รับผิดชอบ โดยพิจารณาถึงนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง และระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสื่ อสารให้ บุคลากรที่
เกี่ยวข้องรับทราบ และนาไปปฏิบัติ
8. กาหนดให้การรับบริจาคต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และหัวหน้า
หน่วยงานและกระทาการอย่างโปร่งใส โดยมีวัตถุประสงค์ในการบริจาคที่ชัดเจน และจะต้องไม่เป็นการ
บริจาคที่ทาขึ้นเพื่อ ปกปิดการให้สินบน และให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามความเป็นจริง
9. กาหนดให้มีช่องทางเพื่อให้บุคคล หรือหน่วยงานภายนอก สามารถแจ้งข้อมูล
ลับแก่ ผู้บริหาร เกี่ยวกับการกระทาที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม
10. กาหนดให้มีกระบวนการให้ ความเป็นธรรม และปกปูองผู้ บริห ารและ
บุคลากรที่รายงาน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
11. กาหนดให้มีการดาเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตาม
ความเหมาะสม ต่อผู้บริหารและบุคลากรซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระทาความผิดที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม ทั้งในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุน หรือมีการรับรองข้องมูล
การมีส่วนได้ส่วนเสียอัน เป็นเท็จ รวมถึงการเพิกเฉยต่อการกระทาผิด
12. ให้การสนับสนุน ยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่ผู้บริหารและบุคลากรที่มีความ
ซื่อตรง ซื่อสัตย์ สุจริต มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการดาเนินการเพื่อปูองกัน
การทุจริต และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
13. กาหนดให้งานตรวจสอบภายใน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกระบวนการ
ตรวจสอบและ ควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการปูองกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม
จึงประกาศให้ทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายวิทวัส จอมขันเงิน)
นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง

ประกาศเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

....................................
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560
- 2564 ) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจาปี 2562 ได้กาหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ดังนั้น เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง จึงได้ประกาศมาตรการปูองกันการรับสินบน ประจาปี 2564 เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติการรับสินบน การใช้อานาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อื่น การแสวงหา
ผลประโยชน์ร่ วมกัน กับ องค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สิ นหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นที่เกี่ยวเนื่อง
เชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นมาตรการสาคัญเร่งด่วน
เชิงรุก ในการปูองกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทาผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อยตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
มาตรการปูองกันการรับสินบน ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับหรือถามถึงการรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดย
อาศัยอานาจตามกฎหมายให้ได้รับทรัพย์สินในเรื่องนี้ ได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินเบี้ยเลี้ยงเดินทางไป
รับราชการ ค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ การรับ สวัสดิการต่างๆ ที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบ
เดินทางปกติและการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารหรือ
ค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนาเว้นแต่การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ดังต่อไปนี้
1. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินจากปูุ ย่า ตา
ยาย ลูก หลาน เหลน พี่ ลุง ปูา น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่างๆ ในความเป็นญาติ
เช่นเดียวกันที่ได้ กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมิได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น การรับทรัพย์สินฯ ใน
กรณีนี้จึงไม่สามารถนาไปใช้อ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนิติบุคคลได้ประกอบกับการรับ
ทรัพย์สินจากญาติเจ้าหน้าที่ ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จากัดจานวนในการรับ ทั้งนี้จะได้รับได้ในจานวน
เท่าที่มี จึงขึ้นอยู่กับความสามารถใน การให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สิน
2. การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่างๆ โดย
ปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ได้ปฏิบัติในสังคมเท่านั้น และต้องมี
มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท
3. การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช้ญาติ อาทิ พาไปรับประทานอาหาร
มอบบั ตรกานัลของห้างสรรพสิน ค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามธรรมเนียมประเพณีหรือ
วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทสังคมเท่านั้นและมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่าไม่เกิน
3,000 บาท
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-24. การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการให้ลักษณะให้บุคคลทั่วไป
5. ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจาก
กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยม เจ้าหน้าที่ของ
รัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท มิได้
6. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
หรือประโยชน์ อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐเว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่น
ใดที่ให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
7. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพรหรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้
ของขวัญเพื่อเป็นการปูองกันการฝุาฝืน กฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้ างทัศนคติในการ
ประหยัดให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
8. ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความ
จาเป็น อย่ างยิ่ งที่ต้องรับ ไว้เพื่อรั กษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสั มพันธ์อันดีระหว่างบุคคลซึ่งในการรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับฯ จะต้องแจ้งรายละเอียด ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น
ต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วย
สถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐนั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระทาได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้บริหารสูงสุด วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจาเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ทันที หากเป็นกรณีที่ไม่สามารถคืน
เงินได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว
9. ห้ามการเรี่ย ไรในหมู่ราชการหรือการใช้ส วัส ดิก ารใดของส่ วนรวมเพื่อการจัดหา
ของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดย
เด็ดขาด
กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน
1. เสริ มสร้ า งความรู้ค วามเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับ ซ้อนหรือการขัด กันระหว่า ง
ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวมและการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกต้องตาม กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมหรือความแตกต่างระหว่างสินน้าใจและสินบนได้รวมถึงการ
แจ้งเตือนในกรณีที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ
อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นต้น
2. การสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความสาคัญและมี
จิตสานึกในการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรฐานควบคุมภายในเพื่อปูองกันการทุจริต
คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ
3. ก ากับ ดู แลให้ ก ารด าเนิ น การเบิก จ่ ายค่ าใช้ จ่า ยของหน่ว ยงานในสั งกั ด เป็ น ไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
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-34. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐครอบคลุมการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการ อาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร
การเลื่อนตาแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติ
อนุญาต โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับทาความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนาไปปฏิบัติในโครงการกิจกรรม
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมการดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนว
ปฏิบัตินี้
5. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้า ที่หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐาน
เรื่องการทุจริตคอรัปชั่น การรับหรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิเสธต่อการกระทาโดยใช้
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตาม
กาหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
6. การฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระทาผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้อง
ดาเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
7. เจ้าหน้ าที่ของรั ฐที่มีการรับทรัพย์สินอื่นใดที่เป็นการฝุาฝืนการรับทรัพย์สิ นฯ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราการทุจริต มาตรา 103 จะต้องรับ
โทษตามมาตรา 32 มี โทษจาคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ ผู้ใดให้ขอให้หรือรับ
ว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้ าหน้าที่ของรัฐ เพื่อจูงใจให้กระทาการไม่กระทาการประวิงการ
กระทาการอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจาคุกไม่เกินห้าปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ ตามที่
กาหนดไว้ในมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต
8. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจาก
การใช้อานาจ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่และได้เรียกรับทรัพย์สินจากการปฏิบัติหน้าที่
นั้นๆ การรับทรัพย์สิน ในกรณีนี้จึงเป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 มีโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือจาคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่
สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
9. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดาเนินการอย่างสม่าเสมอเพื่อสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทาง กฎหมายและสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียน/การรับเบาะแส
1. แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง
2. ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-574775 หรือ 053-574159
3. ร้องเรียนผ่านผู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
4. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง www.thatoungluang.go.th
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
(นายวิทวัส จอมขันเงิน)
นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง

