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ประกาศเทศบาลต าบลท่าไม้ 

เร่ือง  ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
****************************************** 

  ด้วยปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทัศนคติในทางลบท่ีประชาชนมีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลท่าไม้ ตระหนักถึงความส าคัญในการก ากับดูแลกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยยึดหลักการบริหารงานด้วย
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อประชาชน สังคมและส่ิงแวดล้อม  เทศบาลต าบลท่าไม้ จึง
ขอแสดงเจตนารมณ์อย่างเปิดเผยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ ดังนี้ 
  ๑.ไม่ท าพฤติกรรมใดๆ ท่ีเป็นการรับสินบน จากผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องท่ีตนมีหน้าท่ี
รับผิดชอบท้ังโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้ 
     ๑.๑ ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของท่ีระลึก กับผู้ท่ีมี ส่วนเกี่ยวข้อง ท่ีตนได้เข้าไปติดต่อ
ประสานงาน ท้ังในหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน ท่ีมิใช่การให้ตามธรรมจรรยาตามความเหมาะสมใน
แต่ละโอกาส 
     ๑.๒ ไม่รับทรัพย์สิน ส่ิงของ ของขวัญ ของก านัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นใดอันเป็นการชักน าให้
เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีของตน 
     ๑.๓ ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอ เงิน ทรัพย์ ส่ิงของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
หน้าท่ีราชการ เพื่อแลกกับการให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐและเว้นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทาง
กฎหมายตามท่ีก าหนดไว้ 
  ๒. ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดมี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
  ๓. ยึดมั่นในการเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือทางการเมืองแก่นักการเมืองใด ไม่
ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
  ๔. ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าพนักงานเทศบาลต าบลท่าไม้ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็น
การกระท าหรือพฤติกรรมท่ีเข้าค่ายการทุจริตและคอร์รัปช่ัน หรือส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปช่ันไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม เมื่อทราบเหตุ หรือมีกรณีเป็นท่ีสงสัยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบและให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 
  ๕. ผู้ท่ีกระท าทุจริตและคอร์รัปช่ัน จะได้รับโทษตามกฎหมาย และจะต้องได้รับการพิจารณาโทษ
ทางวินัยตามระเบียบท่ีทางราชการก าหนดไว้ 
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๖. เทศบาลต าบลท่าไม้มุ่งมั่นท่ีจะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรท่ียึดมั่นว่าการทุจริต
คอร์รัปช่ัน และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระท าท่ียอมรับไม่ได้ 
  ๗. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ันฉบับนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ต้ังแต่
การสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติพนักงาน และ
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน เล่ือนระดับ 
  ๘. การรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปช่ัน 
 

  เทศบาลต าบลท่าไม้ ได้มอบหมายให้มีผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนการกระท าท่ีมี
ข้อสงสัยว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปช่ันท้ังทางตรงและทางอ้อม หรือโดยผ่านช่องทางการรับเรื่องท่ีได้ก าหนดไว้ใน
ประกาศฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องท่ีแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐาน 
หรือข้อมูลท่ีเพียงพอต่อการตรวจสอบ และแจ้งช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ท่ีสามารถติดต่อได้ส่งมายัง
ช่องทางรับเรื่องนี้ 
   ๘.๑ แจ้งผ่านเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียน 
   ๘.๒ แจ้งผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของเทศบาล 
   ๘.๓ แจ้งผ่านสายตรงนายกเทศมนตรีต าบลท่าไม้ 
   ๘.๔ แจ้งผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของส านักงาน ป.ป.ช. 
   ๘.๕ แจ้งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง นายกเทศมนตรีต าบลท่าไม้ 
      ท่ีท าการส านักงานเทศบาลต าบลท่าไม้ 
      ๙๙ หมู่ท่ี ๙ ต าบลท่าไม้ อ าเภอท่ามะกา 
      จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒0 
 

  ๙.มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ 
  เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลท่ีกระท าโดยเจตนาสุจริต เทศบาลต าบล
ท่าไม้ จะปกปิดช่ือ ท่ีอยู่ หรือข้อมูลใดๆท่ีสามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนผู้ให้ข้อมูลและเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน
และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจ ากัดเฉพาะผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนเท่านั้น
ท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน พยาน และบุคคลท่ีให้ข้อมูลใน
การสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนอันตรายใดๆ หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดจากการแจ้ง
เบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือให้ข้อมูลโดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องมายังนายกเทศมนตรีต าบลท่าไม้โดยตรง 
  ท้ังนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับร้องเรียน มีหน้าท่ีเก็บรักษาข้อมูลข้อ
ร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นท่ีไม่มี
หน้าท่ีเกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 
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  ๑0.การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
  เพื่อให้ทุกคนในเทศบาลต าบลท่าไม้และประชาชนได้รับทราบนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ันให้งาน
ฝ่ายปกครอง ส านักปลัดเทศบาล รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
  ๑0.๑ ติดประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ันให้ทุกคนในเทศบาลต าบลท่าไม้รับทราบ 
  ๑0.๒ เผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน ผ่านช่องทางการส่ือสารของเทศบาลต าบลท่าไม้
อาทิ เว็บไซต์เทศบาลต าบลท่าไม้ แผ่นพับ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
  ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานเทศบาลต าบลท่าไม้ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปช่ันอย่างเคร่งครัด 
 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี    10    มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

        (นายเกรียงไกร   ใจเย็น) 
       นายกเทศมนตรีต าบลท่าไม้ 
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แสดงเจตจ านงทางการเมืองการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
1. การประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริตของเทศบาลต าบลท่าไม้ 

    การด าเนินงาน 
    เทศบาลต าบลท่าไม้    ได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  เพื่อแสดงออกแสดงอย่าง

เปิดเผยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  มีก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เปิดโอกาสให้ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีบทบาทในการด าเนินงาน ตามภารกิจหลักของเทศบาล   มีศูนย์ยุติธรรมชุมชนเพื่อรับแจ้งเบาะแส 
รับร้องเรียนการคอร์รัปช่ัน  หรือการกระท าท่ีมีข้อสงสัยว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปช่ันท้ังทางตรงและทางอ้อม 
ท้ังนี้ ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องท่ีจะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐาน หรือข้อมูลท่ี
เพียงพอต่อการตรวจสอบ และแจ้งช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ท่ีสามารถติดต่อได้ส่งมาทางช่องทางรับเรื่องนี้ 

- แจ้งผ่านเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียน 
- แจ้งผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของเทศบาลต าบลท่าไม้ 
- แจ้งผ่านสายตรงนายกเทศมนตรีต าบลท่าไม้ 
- แจ้งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง นายกเทศมนตรีต าบลท่าไม้ 
        ท่ีท าการส านักงานเทศบาลต าบลท่าไม้ 
        99 หมู่ท่ี 9 ต าบลท่าไม้  อ าเภอท่ามะกา 
        จังหวัดกาญจนบุรี  71120  

    ผลการด าเนินงาน 
  บุคลากรมีการปฏิบัติงานท่ีมีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีการใช้อ านาจหน้าท่ีในทางท่ีถูกต้อง  ไม่
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ มีความพร้อมท่ีจะให้การตรวจสอบ  มีความโปร่งใส มีมาตรฐานการปฏิบัติงานทาง
คุณธรรม  จริยธรรมท่ีดี  โดยยึดถือ ระเบียบ  กฎหมาย  มีการจัดท ารายละเอียดข้อมูลและสถิติ  รวมถึง 
การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างเป็นรูปธรรม  

  

                
 



5 
 

 
 

 

 

   

            

   

 

   

    

 

 




