
 
 
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 
เรื่อง  นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

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

  รัฐบาลก าหนดให้การป้องกัน  ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญ
และถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

  เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐในการผลักดันนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  จึงได้ก าหนดให้นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป็นนโยบายส าคัญ  ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  ทุกภารกิจต้องโปร่งใส  เป็นธรรม  ตรวจสอบได้  ปลอดจากทุจริต  โดยมีแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๑.  บุคลากรของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
  ๒.  บุคลากรของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่จะต้องไม่เรียกร้อง  จัดหาหรือรับสินบนเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล
ต าบลเหมืองใหม่  หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว  เพ่ือนหรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในลักษณะอ่ืนใด 
  ๓.  บุคลากรของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่จะต้องไม่เสนอว่าจะท าให้  สัญญาว่าจะท าให้หรือ
รับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีจุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระท าการ  ไม่กระท าการหรือ
ระวังการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 
  ๔.  เมื่อผู้ ใดพบเห็นการกระท าที่ เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน  จะต้องรายงาน
ผู้บังคับบัญชาหรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของเทศบาล
ต าบลเหมืองใหม ่
  ๕.  เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ค านึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับ
หรือให้สินบน  โดยจะไม่ด าเนินด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 
  ๖.  ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง  ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุก
ชนิด  การด าเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์  ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
 

/๗.การด าเนินการ... 
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  ๗.  การด าเนินการใด ๆ ตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้  ตลอดจน
แนวทางปฏิบัติอื่นใดท่ีเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เห็นสมควรก าหนดในภายหลังเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายนี้ 

  จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติ 

  ประกาศ  ณ  วันที่ ๙  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

 

              (นายเสวก   ภมร) 
      นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม ่
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

.................................................................. 
๑.  หลักการ 
     การให้สินบน 
  การให้สินบนเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีเกิดขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก  การให้สินบนเพ่ือประโยชน์ทาง
ธุรกิจ  ที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการแข่งขันทางการค้าตลอดจนความเสื่อมถอยทางสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาดังกล่าวอย่างยาวนานในบริบท
ของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  การอนุมัติ  อนุญาตต่าง ๆ ที่มีผลประโยชน์มหาศาล  การกระท าดังกล่าวเป็นการ
กระท าทุจริตและประพฤติมิชอบ  รัฐบาลก าหนดให้การป้องกัน  ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็น
นโยบายส าคัญและถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
  เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐได้น าแนวนโยบายด้านการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐไปสู่การปฏิบัติ  แต่เพ่ือเป็นการเน้นย้ าจึงจ าเป็นต้อง
มีการเสริมสร้างองค์ความรู้และวางมาตรการ  กลไกในการป้องกันการรับสินบนอย่างแข็งขันและจริงจัง  ทั้งนี้
การด าเนินการต้องได้รับความร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจ  จากทุกฝ่าย  เพ่ือให้บรรลุในเป้าหมายส าคัญ  คือ  
การเป็นส่วนหนึ่งในสังคมไทยที่จะร่วมกันขจัดและยับยั้งการทุจริตคอร์รัปชั่น  เป็นที่ยอมรับในสังคมว่าเป็น
หน่วยงานที่มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  มีความโปร่งใส  เป็นรูปธรรมและปลอดจากการทุจริต
คอร์รัปชั่นทุกประเภท 
     แนวทางด าเนินการป้องกัน  ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  รัฐบาลก าหนดให้การป้องกัน  ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็น
นโยบายส าคัญของรัฐบาลที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติและเป็นวาระแห่งชาติ  เพ่ือให้มีการแก้ไขและ
ป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เห็นผลเป็นรูปธรรม  โดยมีกรอบแนวทางส าคัญในการด าเนินงาน  คือ 
  ๑.  นโยบาย  คสช.  เกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น  ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  
๖๙/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบโดย 
       ๑.๑  ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการและแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพ่ือ
สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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       ๑.๒  การบังคับใช้มาตรการทางวินัย  มาตรการทางการปกครอง  และมาตรการทาง
กฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็วกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่กระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในฐานะตัวการ  ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน 
     ๑.๓  การควบคุม  ก ากับดูแล  การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒  
อย่างเคร่งครัด 
  ๒.  นโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๗  
เรื่อง  เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาครัฐ  โดย 
       ๒.๑  การให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะได้รวดเร็ว  ประหยัด  สะดวก  ท าขั้นตอน
ที่แน่นอนระยะเวลาด าเนินการที่รวดเร็ว 
       ๒.๒  การให้ประชาชนผู้รับบริการประเมินระดับความเชื่อถือ  ความพึงพอใจ 
       ๒.๓  การปลูกฝังค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริตให้กับเจ้ าหน้าที่ใน
สังกัด 
       ๒.๔  การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือร่วมสอดส่อง  เฝ้าระวัง  
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในสังกัดเพ่ือต่อต้านการทุจริต  ประพฤติมิชอบ 
  ๓.  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔)  ได้แก่ 
       ๓.๑  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  ประชาชนไม่กระท าการทุจริตและไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริต 
       ๓.๒  บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่าย 
       ๓.๓  การพัฒนาระบบบริหารเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  การ
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 
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๒.  ค านิยาม 
ล าดับ ข้อความ หมายถึง 

๑ สินบน 
(Bribery) 

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  ที่เสนอว่าจะให้  สัญญาว่าจะให้  มอบให้   
การยอมรับการให้หรือร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  อันส่งผลต่อการตัดสินอย่างใดอย่าง
หนึ่งในลักษณะจูงใจให้กระท าการหรือไม่กระท าการที่ขัดต่อกฎหมายหรือหน้าที่
รับผิดชอบ 

๒ คอร์รัปชั่น 
(Corruption) 

การทุจริตโดยใช้หรือาศัยต าแหน่งหน้าที่  อ านาจ  และอิทธิพลที่ตนมีอยู่เพื่อ
ประโยชน์แก่ตนและ/หรือผู้อื่น  รวมถึงการเลือกท่ีรักมักที่ชัง  การเห็นแก่ญาติ 
พ่ีน้อง  เพ่ือนฝูง  กินสินบน  ฉ้อราษฎร์บังหลวง  และความไม่เป็นธรรมอ่ืน ๆ   
ที่บุคคลใดใช้เป็นเครื่องมือในการลิดรอนความเป็นธรรม  และความถูกต้องตาม
กฎหมายของสังคม 

๓ ทรัพย์สิน ให้หมายรวมถึงทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาไว้ได้   
เช่น  เงิน  บ้าน  รถยนต์  หุ้น 

๔ ประโยชน์อื่นใด การลดราคา  การรับความบันเทิง  การรับบริการ  เป็นต้น 
๕ บุคลากรของ

เทศบาลต าบล
เหมืองใหม่ 

ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้างและจ้างเหมาบริการเทศบาลต าบล 
เหมืองใหม่ 

 
๓.  ขอบเขตการใช้บังคับ 
  ๓.๑  นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับบุคลากรของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่   
  ๓.๒  นโยบายฉบับนี้ใช้กับคู่สัญญา  ที่ปรึกษาหรือบุคคลใดที่กระท าการในนามเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่  โดยจะน าไปปฏิบัติกับบุคคลดังกล่าวตามนโยบายนี้เท่าที่จะสามารถด าเนินการได้ตามความ
เหมาะสม 
 
๔.  บุคคลทีมี่หน้าที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง 
  ๔.๑  ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อ านวยการขึ้นไปทุกท่านมีหน้าที่ควบคุม  สนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่องเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการรับสินบน  และคอร์รัปชั่น
ที่อาจเกิดจากกระบวนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน  รวมถึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินการ
ต่อต้านการรับสินบนและคอร์รัปชั่นไปยังคู่สัญญา  ที่ปรึกษาหรือบุคคลใดที่กระท าการในนามของเทศบาล
ต าบลเหมืองใหม ่
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  ๔.๒  ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อ านวยการขึ้นไปทุกท่านมีหน้าที่รับผิดชอบท าให้มั่นใจว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนได้ตระหนักถึงและมีความเข้าใจนโยบายฉบับนี้โดยได้รับการอบรมอย่างเพียงพอและ
สม่ าเสมอ  และจะต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการต่อต้านการรับสินบนและคอร์รัปชั่น 
  ๔.๓  บุคลากรของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่จะต้องศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับ
นโยบายฉบับนี้  กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้  จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
  ๔.๔  คู่สัญญา  ที่ปรึกษา  หรือบุคคลใดที่กระท าการในนามของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่จะ
ปฏิบัติกับบุคคลดังกล่าวนี้ให้สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้  ตั้งแต่เริ่มต้นและในภายหลังความสัมพันธ์ตามความ
เหมาะสม  รวมทั้งจะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบหรือให้ด าเนินการต่อต้านการรับสินบนและ
คอร์รัปชั่น 
 
๕.  แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่น 
  ๕.๑  บุคลากรของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายนี้โดยไม่เข้า ไป
เกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
  ๕.๒  บุคลากรของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่จะต้องไม่เรียกร้อง  จัดหาหรือรับสินบนเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล
ต าบลเหมืองใหม่  หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว  เพ่ือน  หรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในลักษณะอ่ืนใด 
  ๕.๓  บุคลากรของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่จะต้องไม่เสนอว่าจะท าให้  สัญญาว่าจะท าให้
หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีจุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระท าการ  ไม่กระท าการ  
หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 
  ๕.๔  เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน  จะต้องรายงาน
ผู้บังคับบัญชาหรือตามช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลต าบล
เหมืองใหม ่
  ๕.๕  เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ค านึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับ
หรือให้สินบน  โดยจะไม่ด าเนินด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 
  ๕.๖  ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง  ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุก
ชนิด  การด าเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์  ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
  ๕.๗  การด าเนินการใด ๆ ตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้  ตลอดจน
แนวทางปฏิบัติอื่นใดท่ีเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เห็นสมควรก าหนดในภายหลังเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายนี้ 
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๖.  การกระท าที่ต้องใช้ความระมัดระวังกรณีที่มีความเสี่ยงสูงในการให้รับสินบน 
  การกระท าดังต่อไปนี้เป็นการกระท ามีความเสี่ยงสูงต่อการให้รับสินบนซึ่งจะต้องระมัดระวัง
และปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎหรือระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
  ๖.๑  ค่าอ านวยความสะดวก  (Facilitation Payment)   
  ค่าอ านวยความสะดวก  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายจ านวนเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐอย่างไม่
เป็นทางการ  ซึ่งผู้ให้ไม่มีเจตนาให้เพื่อจูงใจให้เจ้าหน้าที่รัฐกระท าการ  ไม่กระท าการหรือประวิงเวลากระท าอัน
มิชอบด้วยหน้าที่  แต่เป็นเพียงเพ่ือให้ความมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะด าเนินตามกระบวนการหรือเป็นตัวกระตุ้น
ให้การด าเนินการรวดเร็วโดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐและเป็นการกระท าอันชอบ
ด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น  รวมทั้งเป็นสิทธิที่พึงได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว  เช่น  การขอใบอนุญาต  
การขอหนังสือรับรอง  และการบริการสาธารณะ  เป็นต้น 
  เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  มีนโยบายไม่สนับสนุนให้รับค่าอ านวยความสะดวก  อย่างไรก็ตาม
กระบวนการเร่งด่วนพิเศษที่ถูกต้องตามกฎหมาย  เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ตราบเท่าที่กระบวนการดังกล่าวเปิด
ให้บริการกับทุกคน  หรือท าได้ตามขอบเขตของกฎหมาย  เท่านั้น 
  ๖.๒  ค่ารับรอง  (Hospitailty Expenditures)  และของขวัญ  (Gifts) 
  ค่ารับรองและของขวัญเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของนิติบุคคลเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีหรือในบางโอกาสถือเป็นการแสดงออกทางมารยาทของสังคม  ซึ่งของขวัญอาจอยู่ใน
หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเงิน  สินค้า  บริการ  บัตรก านัล  ค่ารับรอง  อาจจะรวมถึงค่าที่พัก  ค่าโดยสาร  
ค่าเยี่ยมชมสถานที่ประกอบการหรือการศึกษาดูงาน  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  เป็นต้น 
  เทศบาลต าบลเหมืองใหม่มีนโยบายไม่สนับสนุนให้รับค่ารับรอง  เพ่ือจูงใจให้บุคลากรของ
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่กระท าการอันมิชอบด้วยหน้าที่  มูลค่าหรือราคาค่าของขวัญจะต้องสะท้อนความ
สมเหตุสมผลและค่าใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็นตามขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมหรือมารยาททางสังคม  ทั้งนี้  
การรับค่ารับรองและของขวัญจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 
  ๖.๓  การรับบริจาค 
  การบริจาคถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของประเทศ  เพ่ือช่วยเหลือสังคมหรือผู้ด้อยโอกาส
แต่การบริจาคอาจเป็นช่องทางให้เกิดการให้สินบนได้  ดังนั้น  การรับบริจาคดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจและการท าอย่างโปร่งใส  พร้อมกับมีวัตถุประสงค์ในการบริจาคที่ชัดเจนและจะต้องไม่เป็นการบริจาคที
ท าข้ึนเพื่อปกปิดการให้สินบนและมีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามความจริง 
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๗.  การฝ่าฝืนนโยบาย 
  ๗.๑  เทศบาลต าบลเหมืองใหม่จะด าเนินการลงโทษทางวินัยแก่บุคลากรของเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่  ผู้ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายนี้  รวมถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระท าความผิด
หรือรับทราบว่ามีการกระท าความผิดแต่ไม่ด าเนินการจัดการให้ถูกต้อง  และหากฝ่าฝืนนโยบายนี้เป็นการ
กระท าทุจริตต่อหน้าที่  หรือกระท าความผิดทางอาญาโดยเจตนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่จะด าเนินการทาง
คดีอาญาด้วย 
  ๗.๒  ในกรณีคู่สัญญา  ที่ปรึกษาหรือบุคคลใดที่กระท าการในนามเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  
ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายนี้  เทศบาลต าบลเหมืองใหม่จะพิจารณาด าเนินการตามระเบียบ  ข้อบังคับหรือ
สัญญาจ้างแล้วแต่กรณี  และหากการกระท านั้นท าให้เทศบาลต าบลเหมืองใหม่เสียหาย  เทศบาลต าบลเหมือง
ใหม่จะด าเนินการทางกฎหมายด้วย 
 
๘.  การก ากับ  ติดตามและสอบทาน 
  ๘.๑  เทศบาลต าบลเหมืองใหม่จะจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินมาตรการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมในการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่น 
  ๘.๒  เทศบาลต าบลเหมืองใหม่จะจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามความ
เหมาะสม  หรืออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งหรือการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญ  เช่น  มีการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อสั่งการ 

 

วันที่   ๙  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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