
 

ประกาศเทศบาลต าบลจริม 
เรื่อง  ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

................................................................... 
 เทศบาลต าบลจริม  เป็นราชการส่วนท้องถิ่น อันเป็นหน่วยงานของรัฐในการจัดท า
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การ
ด าเนินงานขององค์กรและบุคลากรในสังกัดมีความตั้งใจมุ่งหมายท่ีจะประพฤติตรงและจริงใจ  
ไม่คิดคดทรยศ  ไม่คดโกงและไม่หลอกลวง  ทั้งต่อปฏิบัติงานในองค์กรด้วยกัน หรือต่อองค์กร 
หรือต่อประชาชนผู้รับบริการ  เพื่อให้การด าเนินงานราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อัน
จะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการด าเนินงาน  ดังนั้น จึงก าหนด
และแสดงเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความชื่อสัตย์ ไว้ดังนี ้
 1. นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการและที่ปรึกษา รวมทั้งหัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้บริหารส่วนราชการทุกระดับ ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้าเป็นคู่สัญญา
กับหน่วยงาน และไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้ามาเป็นคู่สัญญา
กับหน่วยงาน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
 2. นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการและที่ปรึกษา รวมทั้งหัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้บริหารส่วนราชการทุกระดับ  ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ  จากบุคคล  หน่วย
ราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษ นอกเหนือไปจากที่บุคคล หน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นๆ ในธุรกิจการงานปกติ หรือ
ที่พึงให้และรับได้ตามกฎหมาย 
 3. นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการและที่ปรึกษา รวมทั้งหัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้บริหารส่วนราชการทุกระดับ  ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งกระท าการใด ๆ  อันมี
ลักษณะที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมในเรื่องดังต่อไปนี ้
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  (1) การปฏิบัติราชการหรือการด าเนินงานในการหน้าที่ประจ าของข้าราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน 
  (2) กระท าการในลักษณะที่ท าให้ตนมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือให้
ความเห็นชอบในการจัดท าโครงการใด ๆ ของหน่วยงาน เว้นแต่เป็นการด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ีหรือในกิจการของสภาเทศบาลต าบลจริม ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 
  (3) การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง เลื่อนข้ันเดือนหรือการให้พ้นจาก
ต าแหน่งของข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน 
 4. ส่งเสริม  สนับสนุน  และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด  รวมทั้งกลไกในการ
ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส 
 5. พัฒนาระบบการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยหน่วยงานในสังกัดต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าท่ี  เพื่อให้การบริหาร
ราชการ  การจัดท าบริการสาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานให้มีความชื่อสัตย์
สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชน  เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ควบคุม ก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน  ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม
และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการโดยมิชอบที่เป็น
การก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ี  หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความ
ดีความชอบของเจ้าหน้าท่ี ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน 
 6. ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ การจัดท าบริการสาธารณะ  การตรวจสอบการใช้อ านาจของ
หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดและการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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 7. การรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการคอร์รัปช่ัน  
 เทศบาลต าบลจริม  ได้มอบหมายให้มีผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการ
กระท าที่มีข้อสงสัยว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปช่ันทั้งทางตรงหรือทางอ้อม หรือโดยผ่านช่อง
ทางการรับเรื่องร้องเรียน ที่ได้ก าหนดไว้ในประกาศฉบับน้ี โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุ
รายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐาน หรือข้อมูลที่เพียงพอ
ต่อการตรวจสอบ และแจ้งช่ือ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับ
เรื่องดังนี ้
   7.1 แจ้งผ่านเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน  
   7.2 แจ้งผ่านช่องทาง เว็บไซด์ของเทศบาลต าบลจริม  
                 www.jarim_139@ hotmail.com 
   7.3 แจ้งผ่านสายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม 
   7.4 แจ้งผ่านช่องทางเว็บไซด์ขอส านัก ป.ป.ช.   www.nacc.go.th 
   7.5 แจ้งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง นายกเทศบาลต าบลจริม  
  ที่  ที่ท าการเทศบาลต าบลจริม  
      เลขท่ี 139 หมู่ 5 ต าบลจริม  
      อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  53150  
 8. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ  
    เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้กระท าโดยสุจริต เทศบาลต าบลจ
ริม  จะปกปิดชื่อ  ที่อยู่  หรือข้อมูลใด ๆ ที่จะสามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลและ
เก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจ ากัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าท่ี
รับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 
เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวน
หาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด ๆ หรือความไม่ชอบธรรมอันเกิดมาจาก
การแจ้งเบาะแสร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลโดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องเรียน
มายังนายกเทศมนตรีต าบลจริมโดยตรง 
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 ทั้งนี้   ผู้ได้รับข้อมูลจากปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษา
ข้อมูลข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้าม
เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ท่ีกฎหมายก าหนด 
 9. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน  
         เพื่อให้ทุกคนในเทศบาลต าบลจริมและประชาชนได้รับทราบนโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชั่น ให้งานกฎหมายและคดี ส านักปลัดรับผิดชอบดังต่อไปน้ี 
 9.1 ติดประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้ทุกคนในเทศบาลต าบลจริมรับทราบ  
 9.2 เผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางการสื่อสารของเทศบาล
ต าบล 
จริม อาทิ เว็บไซต์เทศบาลต าบลจริม แผ่นพับ บอร์ดประชาสัมพันธ ์
 ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลจริม  ปฏิบัติ
ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด 
 
    ทั้งน้ี  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ประกาศ ณ วันที่  20  กุมภาพันธ์  2562 

 
 (นายราชัน   มหาวัน) 

นายกเทศมนตรีต าบลจริม 
 
 


