
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลเทพาลัย 

เรื่อง  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
            -------------------------------------- 

  ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีเจตจ านงที่จะสนับสนุนวาระแห่งชาติ “ประเทศไทยใสสะอาด ” (Clean 
Thailand) โดยแปลงแนวคิดดังกล่าวเป็น “มหาดไทย ใสสะอาด ” (Clean Mahadthai) ได้รณรงค์ และสั่งการให้
ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์และปฏิบัติโดย  มิชอบตลอดถึง
ป้องกันไม่ให้งบประมาณแผ่นดินรั่วไหลโดยไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ 

  เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการสร้าง  ระบบ
ราชการที่ใสสะอาด เทศบาลต าบลเทพาลัย จึงขอประกาศตัวเป็นหน่วยงานใสสะอาด  ตามเจตนารมณ์การป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้ 

 1. ไม่ท า พฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรั บสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย                  
ในเรื่องทีต่นท าหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ โดยปฏิบัติดังนี้  

1.1 ไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเ งินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองค า  อัญมณี 
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของในท านองเดียวกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้ง  หน่วยงาน
ราชการและหน่วยงานเอกชน 

 1.2 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของก า นัลใดๆ ห รือประโยชน์อื่น อันเป็นการชักน า             
ให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้ง นี้ ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติ  ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และข้อบังคับของ เทศบาลต าบลเทพาลัย  โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่                        
การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมแต่ละโอกาส 

   1.3 ไม่เป็นตัวกลางรับหรือ น าเสนอ เงิน ทรั พย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่  
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได้ หรือท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ละเว้น
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่ก าหนดไว้ 

  2. ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการ มีความ  โปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได ้

3. พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉ ย เมื่อพบเห็นการกร ะท าหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริต  
คอร์รัปชั่น หรือส่อไปในแนวทางทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับองค์กร โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อ ม พนักงาน
ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

4. ผู้ที่กระท าทุจริตและคอร์รัปชั่น จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่ทาง  ราชการ      
ก าหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษทางกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย  

5. พนักงาน เทศบาลต าบลเทพาลัย  ตระหนักถึงความส า คัญในการเผยแผ่ ให้ความรู้ ให้ ค าปรึกษา                  
และท า ความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร และผู้ที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพ่ือให้                
บุคคลกรและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิ บัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างท่ีดี                
ในเรื่องการมีความซื่อสัตย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

6. เทศบาลต าบลเทพาลัย มุ่งม่ันที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการ ทุจริตคอร์รัปชั่น 
และกา รให้หรือรับสินบนเป็ นการกร ะท าท่ี ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการ กระท า กับบุคคลใดก็ตาม หรือการ                 
ท าธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 
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7. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ใช้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่            

สรรหาหรื อการคัดเลือกบุคคลกร การเลื่ อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน              
และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดย ก าหนดให้ผู้ บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารและ ท าความเข้าใจกับพนักงานเพ่ือใช้              
ในหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีระสิทธิภาพ 

8. การรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปชั่น เทศบาลต าบลเทพาลัย  ได้มอบหมายให้มี                   
ผู้พิจารณารับเรื่อง แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระ ท าที่มี ข้อสงสัยว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกิดข้ึน                 
กับเทศบาล ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านช่อง  ทางการรับเรื่องที่ได้ ก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้  โดยผู้ร้องเรียน
จะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้ง  เบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐานหรือข้อมูลที่เพียงพอ                     
ต่อการตรวจสอบและแจ้งชื่อ ที่อยู่ และ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกันได้ ส่งมาทางช่องทางรับเรื่อง ดังนี้ 

8.1 แจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข 044-978016 หรือทางเว็บไซด์ของทาง เทศบาล                 
ต าบลเทพาลัย www.teapalaicity.go.th หรือ ทาง facebook เทศบาลต าบลเทพาลัย 

 8.2 แจ้งทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง หรือยื่น ส่งโดยตรงที่  นายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย        
หมู่ที่ 1๕ ต าบลเทพาลัย  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 30260 

8.3 แจ้งผ่านช่องทางเว็บไซด์ของส านักงาน ป.ป.ช. www.necc.go.th 
 9. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิ ทธิของผู้ร้องเรียนและ                         

ผู้ให้ข้อมูลที่กร ะท าเจตนาสุจริต เทศบาลต าบลเทพาลัย  จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆที่สามารถ  ระบุตัวผู้
ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ  โดยจ ากัดเฉพาะผู้ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว  ได้ เพื่อเป็นการ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหรือหาข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รับ
ความเดือดร้อนอันตรายใดหรือความไม่ชอบธรรมอัน ใดอันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส  ร้องเรียน การเป็นพยาน
หรือให้ข้อมูล โดยขอให้ผู้ร้อง เรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังนาย กเทศมนตรีต าบลเทพาลัย โดยตรงทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูล
จากการปฏิบัติหน้าทีท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องการร้องเรียน มีหน้าที่เก็บ  รักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอก สารหลักฐาน
ของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผย ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการ
เปิดเผยหน้าที่ท่ีกฎหมายก าหนด 

10. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ทุกคนใน เทศบาลต าบลเทพาลัย
และประชาชนได้รับทร าบเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น เทศบาลต าบลเทพาลัยได้ด าเนินการ  
ดังต่อไปนี้  

10.1 ติดประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบ 
10.2 เผยแพร่เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางการสื่อสาร                

ของเทศบาลต าบลเทพาลัย  อาทิ ทางเว็บไซต์ www.teapalaicity.go.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์  ของเทศบาล
ต าบลเทพาลัย  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ    ณ    วันที่   6   มกราคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายประทีป  ล้ ากลาง) 
 นายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย 

 

http://www.necc.go.th/

