คำกล่ำว
กำรแสดงเจตนำรมณ์ของผู้บริหำร
นำยวิทวัส จอมขันเงิน
ตำแหน่งนำยกเทศมนตรีตำบลทำทุ่งหลวง
****************
ข้าพเจ้า นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้สัมฤทธิ์ผลตรงตาม
เป้าหมาย และถูกต้อง ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รวมถึงจะไม่ใช้อานาจ
ในตาแหน่งหน้าที่ไปในทางมิชอบ
จะยึดมั่นในหลักธรรมจริยธรรม
จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
จะปฏิบัติงานโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
หากปฏิบัติหน้าที่ เกิดความผิดพลาด บกพร่อง
ยินยอมรับผิด ในผลของการกระทา ตามระเบียบกฎหมายวางไว้
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

(นายวิทวัส จอมขันเงิน)
นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง

ประกาศเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
...........................
ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีเจตจานงที่จะสนับ สนุนวะระแห่งชาติ “ประเทศไทยใสสะอาด”
(Clean Thailand) โดยแปลงแนวคิดดังกล่าวเป็น “มหาดไทย ใสสะอาด” (Clean Mahadthai) ได้รณรงค์
และสั่งการให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แ สวงหาผลประโยชน์แ ละปฏิบัติโดยมิ
ชอบตลอดถึงป้องกันไม่ให้งบประมาณแผ่นดินรั่วไหลโดยไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ
เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตและการสร้า ง
ระบบราชการที่ใสสะอาด เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงจึงขอประกาศตัวเป็นหน่วยงานใสสะอาด ตามเจตนารมณ์การ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้
1. ไม่ทาพฤติกรรมใดที่แ สดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสี ย ในเรื่องที่ตนทา
หน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์นางมิชอบ โดยปฏิบัติดังนี้
1.1 ไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคา อัญมณี อสังหาริม ทรัพย์
หรือสิ่งของในทานองเดีย วกันกับ ผู้มีส่วนเกี่ย วข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้งหน่วยงานราชการและ
หน่วยงานเอกชน
1.2 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกานันใดๆ หรือประโยชน์อื่น อันเป็นการชักนาให้เกิดการละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งนี้ ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้ปฏิบัติถู กต้องตามกฎหมาย
และข้อบังคับของเทศบาล โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมแต่
ละโอกาส
1.3 ไม่เ ป็นตัว กลางรับหรือนาเสนอ เงิ น ทรั พย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่น ใดกั บผู้ที่เ กี่ย วข้ องกั บ
หน่วยงานราชการหรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กาหนดไว้
2. ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดาเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบีย บของทางราชการ มีความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้
3. พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่น
หรือส่อไปในแนวทางทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับองค์กร โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
/พนักงานต้องแจ้ง...

-2พนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ต่างๆ
4. ผู้ที่กระทาทุจริตและคอร์รัปชั่น จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบีย บที่ทางราชการ
กาหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษทางกฎหมาย หากการกระทานั้นผิดกฎหมาย
5. พนักงานเทศบาล ตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแผ่ ให้ความรู้ ให้คาปรึกษาและทาความเข้าใจ
กับบุคลากรในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อให้บุคคลกรและผู้ที่เกี่ย วข้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
6. เทศบาลต าบลทาทุ่ ง หลวง มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะสร้ างและรั ก ษาวั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ยึด มั่ น ว่ า การทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทาที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทากับบุคคลใดก็ตาม หรือ
การทาธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน
7. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ใช้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่ สรรหา
หรือการคัดเลือกบุคคลกร การเลือนตาแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานและการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน โดยกาหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารและทาความเข้าใจกับพนั กงานเพื่อใช้ในหน้าที่ที่อยู่
ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีระสิทธิภาพ
8. การรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปชั่น
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ได้มอบหมายให้มีผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทาที่มีข้อสงสัย ว่า
เป็นการทุ จ ริตและคอร์ รัปชั่น ที่เกิด ขึ้นกับ เทศบาล ทั้งทางตรงและทางอ้อ มโดยผ่านช่ องทางการรับเรื่ องที่ไ ด้
กาหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอีย ดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรีย น
พร้อมหลัก ฐานหรือ ข้อมูลที่เ พีย งพอต่ อการตรวจสอบและแจ้งชื่อ ที่ อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถ
ติดต่อกันได้ ส่งมาทางช่องทางรับเรื่อง ดังนี้
8.1 แจ้ ง ทางโทรศั พ ท์ ห มายเลข 0-5357-4775 หรื อ ทางเว็ บ ไซด์ ข องทางเทศบาลต าบล
http://www.thatoungluang.go.th หรือทาง facebook เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
8.2 แจ้งทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง หรือยื่นส่งโดยตรงที่
นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
สานักงานเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เลขที่ 223 หมู่ 4 บ้านหนองยางไคล
ตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา
จังหวัดลาพูน 51170
/8.3 แจ้งผ่านช่องทาง...

-38.3 แจ้งผ่านช่องทางเว็บไซด์ของสานักงาน ป.ป.ช. www.necc.go.th
9. มาตรการคุ้ม ครองและรักษาความลับ เพื่อเป็นการคุ้ม ครองสิทธิของผู้ร้องเรีย นและผู้ให้ข้อมูลที่
กระทาเจตนาสุจริต เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรีย น
หรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรีย นและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจากัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการดาเนินการตรวจสอบเรื่อ งร้องเรีย นเท่ านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมู ลดังกล่าวได้ เพื่อเป็นการ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหรือหาข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รับ
ความเดือดร้อนอันตรายใดหรือความไม่ชอบธรรมอันใดอันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรีย น การเป็นพยาน
หรือให้ข้อมูล โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังนายกเทศมนตรี ตาบลทาทุ่งหลวงโดยตรง
ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมู ลจากการปฏิบัติหน้ าทีที่เกี่ย วข้องกับเรื่องการร้องเรีย น มีหน้าที่เก็บรักษา
ข้อมูล ข้อร้องเรีย นและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรีย นและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่
บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
10. การเผยแพร่ น โยบายต่อ ต้า นการทุ จ ริต และคอร์ รัป ชั่ น
เพื่ อให้ทุ ก คนในเทศบาลตาบล
ทาทุ่งหลวงและประชาชนได้รับทราบเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
ได้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
10.1 ติดประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้ทุกคนในองค์การได้รับ
ทราบ
10.2 เผยแพร่เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางการสื่อสารของ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาทิ ทางเว็บไซต์ http://www.thatoungluang.go.th และบอร์ดประชาสัม พันธ์
ของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

(นายวิทวัส จอมขันเงิน)
นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง

