ประกาศเทศบาลตาบลเมืองรามันห์
เรื่ อง เจตจานงการป้องกันและต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่
...........................
ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีเจตจานงที่จะสนับสนุนวาระแห่งชาติ “ประเทศไทยใสสะอาด ”
(Clean Thailand) โดยแปลงแนวคิดดังกล่าวเป็ น “มหาดไทย ใสสะอาด” (Clean Mahadthai) ได้รณรงค์
และสั่งการให้ขา้ ราชการในสังกัดปฏิบตั ิราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต ไม่แสวงหาผลประโยชน์และปฏิบตั ิ
โดยมิ ช อบตลอดถึ ง ป้ อ งกัน ไม่ ใ ห้ ง บประมาณแผ่ น ดิ น รั่ วไหลโดยไม่ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ประชาชนและ
ประเทศชาติเพื่อเป็ นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้ อ งกันและปราบปรามการทุจริ ตและการสร้าง
ระบบราชการที่ ใสสะอาด เทศบาลต าบลเมื อ งรามัน ห์ จึ งขอประกาศตัว เป็ นหน่ วยงานใสสะอาด ตาม
เจตจานง การป้ องกันและต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยมุ่งส่ งเสริ มสร้างคุณภาพบุคลากร และให้คณะ
ผูบ้ ริ หาร พนักงานเทศบาลตาบลเมืองรามันห์ บุคลากรทุกระดับของเทศบาลตาบลเมืองรามันห์ ต้องปฏิบตั ิ
ตามแนวทางที่ได้กาหนดไว้ดงั นี้
๑. ไม่ทาพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็ นการรับสิ นบนหรื อติดสิ นบนแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่
ตนทาหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางมิชอบ โดยปฏิบตั ิดงั นี้
๑.๑ ไม่รับหรื อให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็ นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุน้ ทองคา อัญมณี
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิ่ งของในทานองเดียวกันกับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้ง
หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน
๑.๒ ไม่รับทรัพย์สิน สิ่ งของ ของขวัญ ของกานัลใดๆ หรื อประโยชน์อื่น อันเป็ นการชักนาให้เกิด
การละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน ทั้งนี้ ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบตั ิถูกต้อง
ตามกฎหมาย และข้อบังคับของเทศบาล โดยสิ่ งของหรื อของขวัญที่ให้แก่กนั ในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่
มากและเหมาะสมแต่ละโอกาส
๑.๓ ไม่เป็ นตัวกลางรับหรื อนาเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่ งของ หรื อประโยชน์อื่นใดกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานราชการหรื อองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิ ทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรื อทาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้น
การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบตั ิทางกฎหมายตามที่กาหนดไว้

-๒๒.ในการจัดซื้ อ จัดจ้าง ต้องดาเนิ นการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการ มี ความโปร่ งใส
และสามารถตรวจสอบได้
๓.พนักงานไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาหรื อพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ หรื อส่ อไปในแนวทางทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับองค์กร โดยทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม
พนักงานต้องแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ งต่างๆ
๔.ผูท้ ี่กระทาทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบที่ทางราชการ
กาหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษทางกฎหมาย หากการกระทานั้นผิดกฎหมาย
๕.พนักงานเทศบาล ตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแผ่ ให้ความรู ้ ให้คาปรึ กษาและทาความ
เข้าใจกับบุคลากรในองค์กร และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้บุคลากรและผู ้
ที่ เกี่ยวข้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ฉบับนี้ รวมถึงเป็ นแบบอย่างที่ดีในเรื่ องการมี
ความซื่อสัตย์จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
๖. เทศบาลตาบลเมื องรามันห์ มุ่งมัน่ ที่ จะสร้างและรั กษาวัฒนธรรมองค์ก รที่ ยึดมัน่ ว่าการทุ จริ ต
คอร์ รัปชัน่ และการให้หรื อรับสิ นบนเป็ นการกระทาที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็ นการกระทากับบุคคลใดก็
ตาม หรื อการทาธุรกรรมกับภาครัฐหรื อภาคเอกชน
๗.นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ฉบับนี้ใช้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคล
ตั้งแต่ สรรหาหรื อการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
พนักงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยกาหนดให้ผบู ้ งั คับบัญชาทุกระดับสื่ อสารและทาความเข้าใจกับ
พนักงานเพื่อใช้ในหน้าที่ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบตั ิให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
๘.การรับแจ้งเบาะแส หรื อร้องเรี ยนการคอร์ รัปชัน่ เทศบาลตาบลเมืองรามันห์ ได้มอบหมายให้มีผู ้
พิจารณารับเรื่ องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรี ยนการกระทามีขอ้ สงสัยว่าเป็ นการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่เกิดขึ้นกับ
เทศบาล ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านช่ องทางการรั บ เรื่ องที่ ไ ด้ก าหนดไว้ในประกาศฉบับ นี้ โดยผู ้
ร้องเรี ยนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่ องที่จะแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน พร้อมหลักฐานหรื อข้อมูลที่
เพียงพอต่อการตรวจสอบและแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกันได้ ส่ งมาทางช่องทาง
รับเรื่ อง ดังนี้
๘.๑ แจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๓-๒๙๕๐๘๘ หรื อ ๐๗๓-๒๙๕๕๓๗ ทางเว็บไซด์ของทาง
เทศบาลตาบลเมืองรามันห์ www.mungraman.go.th หรื อทาง facebook เทศบาลตาบลเมืองรามันห์

-๓๘.๒ แจ้งทางไปรษณี ย ์จ่าหน้าซองถึ ง หรื อยื่น ส่ งโดยตรงที่ น ายกเทศมนตรี ตาบลเมื องรามัน ห์
สานักงานเทศบาลตาบลเมืองรามันห์ หมู่ ๑ ถ.เมืองรามันห์ ตาบลกายูบอเกาะ อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
๙๕๑๔๐
๘.๓ แจ้งผ่านช่องทางเว็บไซด์ของส านักงาน ป.ป.ช. www.necc.go.th
๙. มาตรการคุม้ ครองและรักษาความลับ เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่
กระท าเจตนาสุ จริ ต เทศบาลต าบลเมื อ งรามัน ห์ จะปกปิ ดชื่ อ ที่ อ ยู่ หรื อ ข้อ มู ล ใดๆที่ ส ามารถระบุ ตัว ผู ้
ร้องเรี ยนหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูล และเก็บรักษาข้อมูลของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ โดยจากัดเฉพาะ
ผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนิ นการตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยนเท่านั้น ที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
เพื่ อเป็ นการคุ ้ม ครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อผูร้ ้ องเรี ยน พยาน และบุ คคลที่ ให้ข้อมู ล ในการสื บ สวนหรื อหา
ข้อเท็จจริ ง ไม่ ใ ห้ไ ด้รับ ความเดื อดร้ อนอัน ตรายใดหรื อ ความไม่ ชอบธรรมอัน ใดอัน เกิ ดมาจากการแจ้ง
เบาะแส ร้องเรี ยน การเป็ นพยานหรื อให้ขอ้ มูล โดยขอให้ผูร้ ้องเรี ยนส่ งเรื่ องร้องเรี ยนมายังนายกเทศมนตรี
เทศบาลตาบลเมืองรามันห์โดยตรงทั้งนี้ ผูไ้ ด้รับข้อมูลจากการปฏิบตั ิหน้าที ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องการร้องเรี ยน
มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรี ยนและเอกสารหลักฐานของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ ห้าม
เปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
๑๐.การเผยแพร่ นโยบายต่อต้านการทุจริ ต และคอร์ รัป ชั่น เพื่ อให้ ทุ ก คนในเทศบาลตาบลเมื อง
รามันห์และประชาชนได้รับทราบเจตนารมณ์ การป้ องกันและต่อต้านการคอร์ รัปชั่น เทศบาลตาบลเมือง
รามันห์ได้ดาเนินการดังต่อไปนี้
๑๐.๑ ติดประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบ
๑๐.๒ เผยแพร่ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ผ่านช่องทางการสื่ อสารของ
เทศบาลตาบลเมืองรามันห์
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
นิรัตน์ เสมอภาพ
(นายนิรัตน์ เสมอภาพ)
นายกเทศมนตรี ตาบลเมืองรามันห์

