
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  
เร่ือง   เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ให้
บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องปฏิบัติตามแนวทางท่ีได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมท้ัง
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริต คอร์รัปช่ัน ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 ไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปช่ัน การให้หรือรับสินบน แก่ผู้ท่ี
มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน   ในเรื่องท่ีตนมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ท้ัง
ทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าท่ีเข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปช่ันท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนมัน และ โดยถือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบได้
ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

 ในการด าเนินการใดๆ ท่ีอาจมีความเส่ียงต่อการเกิดทุจริตและคอร์รัปช่ัน  บุคลากรทุกระดับ จะต้อง
ปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง  

o การให้ หรือรับของขวัญ ของก านัล การเล้ียงรับรอง  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ให้เป็นไป
ตามแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีก าหนดไว้ในนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี และข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาของข้าราชการ รวมถึงนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  การให้
หรือรับสินบน 

o การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องกระท าในนามองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน แก่
องค์กรใด ๆ ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม  โดยต้องเป็นองค์กรท่ีเช่ือถือได้ มี
ใบรับรอง และต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนมัน ท่ีก าหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและ
ตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกน าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน 

o การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใด ต้องมีกา
ระบุช่ือองค์การบริหารส่วนต าบล โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม  
ภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบล และต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่าน
ขั้นตอนตามระเบียบของ  อบต. ท่ีก าหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย 

o ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน  รวมถึง การติดต่องาน
กับภาครัฐหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนิน



ของ  อบต. ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ  จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์  และ
ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

o อบต. มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง  โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง
ตามกฎหมาย  แต่พึงตระหนักท่ีจะไม่ด าเนินการ หรือด าเนินกิจกรรมใด ๆ  รวมถึงการน า
ทรัพยากรใด ๆ ของ  อบต. ไปใช้เพื่อด าเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะท าให้อบต.  
สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเมือง 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็น

ความส าคัญและมีจิตส านึกในการ ต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน  รวมท้ังจัดให้มีการควบคุมภายใน
เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ  

 แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงาน
บุคคล ต้ังแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม  การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน  โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชา
ทุกระดับ  มีหน้าท่ีส่ือสารท าความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา  เพื่อน าไปใช้ปฏิบัติใน
กิจกรรมหรืองานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ  และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน  หรือบุคคลอื่น
ใดท่ีแจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอร์รัปช่ัน  ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนมัน  รวมถึงพนักงานท่ีปฏิเสธ  ต่อการกระท า โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน  
หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปช่ัน ตามท่ีก าหนดไว้ในนโยบายการรับ
ข้อร้องเรียน  

 ผู้ท่ีกระท าการทุจริต คอร์รัปช่ัน  ถือเป็นการกระท าผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคล  ส าหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยท่ี
ก าหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมายด้วย 

 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย และสภาพการด าเนินธุรกิจ 
 
จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี   ๘  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
 (นางเรืองอุไร   มาตย์นอก) 

ผู้อ านวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าท่ี 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  



 

                                            บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  
ท่ี  นม ๘๘801/๒๕๖๑                 วันท่ี          เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 256๑  

เรื่อง  รายงานผลการน าประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ประจ าปี  ๒๕6๑     

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  ได้ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  เรื่อง  
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  ประจ าปี  ๒๕6๑  เพื่อสร้างจิตส านึกในการ  ต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปช่ัน รวมท้ังจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน การให้หรือรับสินบน ในทุก
รูปแบบ  
  งานบริหารงานบุคคล  จึงขอรายงานผลการด าเนินการตามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  ประจ าปี  ๒๕6๑    ดังนี ้

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความส าคัญและมี
จิตส านึกในการ ต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยการส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมอบรมผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีเรื่อง  ปฏิรูป
ท้องถิ่นปฏิรูปประเทศกับรัฐธรรมนูญใหม่น าสู่ท้องถิ่นสีขาวประเทศสีขาวเพื่อน าความรู้มาถ่ายทอดให้เจ้าหน้าท่ี
ได้ร่วมกันป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  รวมท้ังจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล  ต้ังแต่การสรรหาหรือการ
คัดเลือกบุคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่
พนักงาน  โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ  มีหน้าท่ีส่ือสารท าความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา  
เพื่อน าไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมหรืองานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ  และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  การเสริมสร้างความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูลเปิดช่องทางร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็น
ท้ังทางอินเตอร์เน็ตและตู้รับฟังความคิดเห็นตลอดจนการประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์ อบต.  เพื่อให้ประชาชน
สามารถรับรู้การท างานของหน่วยงานได้  และการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
และในการจัดท าประชาคมจัดท าแผนพัฒนาต าบลก็ได้น าความคิดเห็นของประชาชนมาบรรจุในแผนพัฒนา
หลังจากประกาศใช้นโยบายฯ  หน่วยงานมีการการประกาศผลการด าเนินการประจ าปี  และไม่เคยถูก
ร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ันและหน่วยงานตรวจสอบก็ไม่พบการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี  
       

     (ลงช่ือ)...................................................... 
                (นางสาวแสงเดือน   พวงเพ็ชร)  
                ต าแหนง่  นกัทรพัยากรบุคคลปฏิบัติการ  
 
 
 
 
 
 



 ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ............................................................................................  

...............................................................................................  
 

     (ลงช่ือ).................................................. 
                                                             (นางประภาภรณ์   โนนม่วง)  
                                                            ต าแหนง่  หัวหนา้ส านกัปลัด  

 

 ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
............................................................................................ 
............................................................................................... 
......................................................................... 
  
       (ลงช่ือ).............................................. 
       (นางเรืองอุไร    มาตย์นอก)  
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง   รักษาราชการแทน 
           ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลดอนมัน  
 
 
 
 ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
............................................................................................ 
............................................................................................... 
......................................................................... 
 
           (ลงช่ือ).......................................... 
           (นางเรืองอุไร    มาตย์นอก)  
ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน 
           ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล  ปฏิบัติหนา้ท่ี  
               นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลดอนมัน  
 

 

 

 

 



                                            บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  
ท่ี  นม ๘๘801/ ๒๕๖๐                วันท่ี      ๙    เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 25๖๐  
เรื่อง  แจ้งประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน     

เรียน  ปลัด/หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน/พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้างทุกคน 

            ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  ได้ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  เรื่อง  
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน    เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติให้ยึดถือ 
และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ โดยมุ่งมั่นท่ีจะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจ 
ด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต   นั้น 

  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนด  จึงขอแจ้งให้พนักงานส่วนต าบล  พนักงาน
จ้างของทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันทราบโดยท่ัวกัน  รายละเอียดตามประกาศ
องค์การบริหารส่วนต าดอนมัน  ท่ีแนบมาพร้อมนี้  
        

 
 
 

(ลงช่ือ.................................................... 
               (นางเรืองอุไร    มาตย์นอก)  
      ผู้อ านวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน 

                ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล  ปฏิบัติหนา้ท่ี  
                 นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลดอนมัน  
 

 

 

 

 

 

 


