
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง 

เร่ือง  มาตรการป้องกันการรับสินบน 
……………………………………………………… 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง ให้บุคลากร
ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  ดังนี้ 

 

แนวทางปฏิบัติ 
 

๑. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ 
รวมทั้งกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

๒.  ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน 
แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรง
หรือโดยอ้อม เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๓. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง และโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ    
ได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ              

๔. ในการด าเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตและคอร์รัปชั่น บุคลากรทุกระดับ 
จะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง  

4.1  การให้ หรือรับของขวัญ ของก านัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี 
เกี่ยวข้อง ให้เป็นไป ตามแนวปฏิบัติที่ดีที่ก าหนดไว้ในคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ จรรยาบรรณธุรกิจ
รวมถึงนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน 

4.2  การให้เงินบริจาคเพ่ือการกุศล จะต้องกระท าในนามองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง 
แก่องค์กรใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ มีใบรับรองและต้อง
ด าเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบขององค์การบริหารส่วนต าบลนากลางที่ก าหนดไว้ และ
ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพ่ือให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกน าไปใช้เพ่ือเป็น
ข้ออ้างในการติดสินบน 

4.3  การให้เงนิสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใด 
ต้องมีการระบุชื่อองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
ธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  และต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอน
ตามระเบียบขององค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  ที่ก าหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย 
 

 
/ ความสัมพันธ์... 
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4.4  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึงการติดต่องาน 
กับภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการด าเนินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนากลาง  ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์  และต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

4.5  องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคน 
มีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ด าเนินการ หรือด าเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึง
การน าทรัพยากรใดๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  ไปใช้เพ่ือด าเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง   
อันจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง 
 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความส าคัญ 
และมีจิตส านึกในการ ต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ  

2. แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล 
ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารท าความเข้าใจกับพนักงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ นี้ 

2.1  องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคล 
อ่ืนใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่น  ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  
รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธ ต่อการกระท า โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ
รายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามท่ีก าหนดไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) 

2.2  ผู้ที่กระท าการทุจริต คอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระท าผิดตามข้อบังคับเก่ียวกับการท างานว่า 
ด้วยการบริหารงานบุคคล ส าหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่ก าหนดไว้ รวมถึงอาจ
ได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมายด้วย 

2.3  องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินงานอย่าง 
สม่ าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการด าเนินธุรกิจ 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                             ประกาศ ณ วันที่  4  เดือน  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป  

                                                                                                                                         
(นายถิ่น  เติบสูงเนิน) 

          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง 
 
 
 



 
 

 
 

มาตรการป้องกันการรับสินบน 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง 
อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรการป้องกันการรบัสินบน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง ให้บุคลากร
ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  ดังนี้ 

 

แนวทางปฏิบัติ 
 

๑. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ 
รวมทั้งกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

๒. ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน 
แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรง
หรือโดยอ้อม เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๓. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง และโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ    
ได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ              

๔. ในการด าเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตและคอร์รัปชั่น บุคลากรทุกระดับ 
จะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง  

4.1  การให้ หรือรับของขวัญ ของก านัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี 
เกี่ยวข้อง ให้เป็นไป ตามแนวปฏิบัติที่ดีที่ก าหนดไว้ในคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ จรรยาบรรณธุรกิจ
รวมถึงนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน 

4.2  การให้เงินบริจาคเพ่ือการกุศล จะต้องกระท าในนามองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง 
แก่องค์กรใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ มีใบรับรองและต้อง
ด าเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบขององค์การบริหารส่วนต าบลนากลางที่ก าหนดไว้ และ
ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพ่ือให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกน าไปใช้เพ่ือเป็น
ข้ออ้างในการติดสินบน 

4.3  การให้เงนิสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใด 
ต้องมีการระบุชื่อองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
ธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  และต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอน
ตามระเบียบขององค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  ที่ก าหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย 

4.4  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึงการติดต่องาน 
กับภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการด าเนินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนากลาง  ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์  และต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

4.5 องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคน 
มีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ด าเนินการ หรือด าเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึง
การน าทรัพยากรใดๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  ไปใช้เพ่ือด าเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง   
อันจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง 

/มาตรการ... 
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มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 

๑. องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความส าคัญ 
และมีจิตส านึกในการ ต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ  

๒. แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล 
ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารท าความเข้าใจกับพนักงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ  และควบคุมดูแลการปฏิบัติ     
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ นี้ 

2.1   องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือ 
บุคคลอ่ืนใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่น  ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล        
นากลาง  รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธ ต่อการกระท า โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ    
ในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามท่ีก าหนดไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) 

2.2  ผู้ที่กระท าการทุจริต คอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระท าผิดตามข้อบังคับเก่ียวกับการท างานว่า 
ด้วยการบริหารงานบุคคล ส าหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่ก าหนดไว้ รวมถึง        
อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมายด้วย 

2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินงาน 
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการด าเนินธุรกิจ 

 

 

 

 


