คำกล่ำวแสดงเจตจำนงของผู้บริหำร
ข้าพเจ้า นายดุลยฤทธิ์ ลานัย
ตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลภูฟ้า
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจานงต่อสาธารณชนและเพื่อข้าราชการทุกคน ว่า
ข้าพเจ้า จะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารงานของหน่วยงานตลอดจนการอานวยการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความสานึกและ
ตระหนักและพร้อมรับผิดชอบในการบริหารงานโดยทุกขั้นตอนต้องมีความถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วน เคร่งครัด จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยเต็มกาลัง
ความสามรถ จะใช้อานาจหน้าที่ ด้วยปัญญารูค้ ดิ พิจารณาว่าการกระทาใดเป็นความ
เจริญ การกระทาใดเป็นความเสื่อม การกระทาใดที่ต้องละเว้น และกาจัด จะยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
(ลงชื่อ)
( นายดุลยฤทธิ์ ลานัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลภูฟ้า

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนตำบลภูฟ้ำ
เรื่อง เจตนำรมณ์กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
**********************
ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 มีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolernce & Clean Thilnd)” ประกอบกระทรวงมหาดไทยมีเจตจานงที่จะ
สนับสนุนวาระแห่งชาติได้จัดโครงการของขวัญปีใหม่สาหรับประชาชน พ.ศ.2560 “มหาดไทยใสสะอาดต่อต้านการ
ทุจริต” นั้น
ดังนั้น เพื่อให้เป็นการสนับสนุนแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 และกรอบแนวคิดของกระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตาบลภูฟ้า ซึ่งได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นที่ยังเป็นปัญหาในทุกระดับ ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และปัญหาสาคัญในการขัดขวางการพัฒนา
ประเทศ ทั้งความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ระบบอุปถัมภ์ การติดสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ และผลประโยชน์ทับซ้อน
จึงขอประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ดังนี้
1. ไม่ทาพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่
ตนทาหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางมิชอบ โดยปฏิบัติดังนี้
1.1 ไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคา อัญมณี
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของในทานองเดียวกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานราชการ
และหน่วยงานเอกชน
1.2 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกานัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นอันเป็นการชักนาให้เกิด
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน
1.3 ไม่เป็นตัวกลางรับหรือนาเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานราชการหรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทาให้เจ้าหน้าที่รัฐละเว้นการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กาหนดไว้
2. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดาเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด มีความ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองในระบอ
อบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่นักการเมืองใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม
4. พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาหรือพฤติกรรมที่
เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือส่อไปในแนวทางทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับองค์กร โดยทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อม พนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ต่างๆ
5. ผู้ที่กระทาการทุจริตคอร์รัปชั่นจะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย และจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทาง
วินัยตามระเบียบทางราชการไว้
6. พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ให้คาปรึกษาและ
ทาความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรม
และจรรยาบรรณ

-27. องค์การบริหารส่วนตาบลภูฟ้า มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริต
คอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทาที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทากับบุคคลใดก็ตาม หรือการทา
ธุรกรรมกับภาครัฐหรือเอกชน
8. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ใช้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลตั้งแต่สรรหา
หรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยกาหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารและทาความเข้าใจกับพนักงานเพื่อ
ใช้ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
9. การรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น
องค์การบริหารส่วนตาบลภูฟ้า ได้มอบหมายให้มีผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนการ
กระทาที่มีข้อสงสัยว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านช่องทางการรับเรื่อง
ที่ได้กาหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อม
หลักฐานหรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ และแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ส่งมา
ช่องทางรับเรื่อง ดังนี้
9.1 แจ้งทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5471-899-0 หรือทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบล
ภูฟ้า www.bkphufa.com หรือทางเฟสบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนตาบลภูฟ้า
9.2 แจ้งทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรงที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลภูฟ้า
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลภูฟ้า
145 หมู่ที่ 3 ตาบลภูฟ้า อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 55220
10. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทาเจตนาสุจริต องค์การบริหารส่วน
ตาบลภูฟ้า จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้
ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจากัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล
ในการสืบสวนหรือหาข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนอันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรมอันใดอันเกิดมาจากการแจ้ง
เบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือให้ข้อมูลโดยขอให้ ผู้ร้องเรียนส่งเรื่อองร้องเรียนมายังนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลภูฟ้าโดยตรง
ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อ
ร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
11. ขั้นตอนการดาเนินการสืบสวนและบทลงโทษ
11.1 เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้กลั่นกรองสืบสวน
ข้อเท็จจริง
11.2 ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริงประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรืออาจจะมอบหมายให้
ตัวแทน แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบโดยกาหนดระยะเวลาในการสอบสวน
ข้อเท็จจริง จนถึงพิจารณาเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน และสามารถขยายเวลาการสอบสวนข้อเท็จจริงและพิจาณาจนเสร็จสิ้น
ได้อีกไม่เกิน 30 วัน
11.3 หากการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูก
กล่าวหาได้กระทาการทุจริตคอร์รัปชั่นจริง องค์การบริหารส่วนตาบลภูฟ้าจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา
และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเองโดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การกระทาอันทุจริตคอร์รัปชั่นตามที่ได้ถูกกล่าวหา

-311.4 หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาการทุจริตและคอร์รัปชั่นจริงการทุจริตและคอร์รัปชั่นนั้นถือ
ว่าเป็นการกระทาผิดต่อนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตาบลภูฟ้า ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องได้รับการ
พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่ได้กาหนดไว้และหากการกระทาทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นผิดกฎหมายผู้กระทาผิดอาจจะ
ต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของอทางราชการ
11.5 การร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสให้ถ้อยคา
หรือให้ข้อมูลใดๆถ้าพิสูจน์ได้ว่ากระทาโดยไม่สุจริตหรือทาผิดช่องทาง ถ้าเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลภูฟ้า บุคคลนั้นจะได้รับโทษทางวินัยตามมาตรฐานโทษด้วย แต่หากเป็นบุคคลภายนอก และ
องค์การบริหารส่วนตาบลภูฟ้าได้รับความเสียหาย องค์การบริหารส่วนตาบลภูฟ้าจะดาเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลนั้นๆด้วย
12. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เพื่อให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลภูฟ้า และประชาชนได้รับทราบเจตนารมณ์การป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ได้ดาเนินการดังนี้
12.1 ติดประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านคอร์รัปชั่นให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบ
12.2 เผยแพร่เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางสื่อสารสนเทศ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลภูฟ้า เช่น www.bkphufa.com และบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลภู
ฟ้า
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2564

( นายดุลยฤทธิ์ ลานัย )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลภูฟ้า

