
 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลริมเหนือ 
เรื่อง  เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

------------------------------------------- 
 

  เทศบาลต าบลริมเหนือ  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรเทศบาลต าบลริมเหนือ ให้
บุคลากรทุกระดับต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1.ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ 
รวมทั้งกฎระเบียบ และข้อบังคับของเทศบาลต าบลริมเหนือ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น   
ในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

2.ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน
แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลริมเหนือ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม  
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

3.ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ
เทศบาลต าบลริมเหนือ และโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

4.ในการด าเนินการใด ๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตและคอร์รัปชั่น บุคลากรทุกระดับ
จะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง 

 - การให้ หรือรับของขวัญ ของก านัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง     
ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่ก าหนดไว้ในคู่มือก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ  รวมถึงนโยบายการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน 

 - การให้เงินบริจาคเพ่ือการกุศล  จะต้องกระท าในนาม เทศบาลต าบลริมเหนือ          
แก่องค์กรใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ มีใบรับรอง และต้อง
ด าเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของเทศบาลต าบลริมเหนือที่ก าหนดไว้  และถูกต้องตาม
กฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกน าไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างในการติด
สินบน 

 - การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใด 
ต้องมีการระบุชื่อเทศบาลต าบลริมเหนือ  โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมธุรกิจ 
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบล และต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใสผ่านขั้นตอนตามระเบียบที่
ก าหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย 

 - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้างกับภาครัฐหรือเอกชน รวมถึง การติดต่อ
งานกับภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการด าเนินของเทศบาล
ต าบลริมเหนือ ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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-เทศบาลต าบลริมเหนือ มีนโยบายเป็นกลาง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพตาม
กฎหมาย  แต่พึงตระหนักที่จะไม่ด าเนินการ  หรือด าเนินการกิจกรรมใด ๆ  รวมถึงการน าทรัพยากรใด ๆ ของ
เทศบาลต าบลริมเหนือ ไปใช้เพ่ือด าเนินการหรือกิจกรรม อันจะท าให้เทศบาลต าบลริมเหนือ สูญเสียความเป็น
กลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือ 

 
  มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1.เทศบาลต าบลริมเหนือ  จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความส าคัญ
และมีจิตส านึกในการต่อต้านทุจริต  คอร์รัปชั่น  รวมทั้งจัดให้มี การควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  
คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 

2.แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นนี้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการ
บริหารงานบุคคลตั้งแต่สรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน  โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารท าความ
เข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้ 

3.เทศบาลต าบลริมเหนือ  จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอ่ืนใด
ที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่น ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลริมเหนือ รวมถึงพนักงานที่
ปฏิเสธต่อการกระท าโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน  หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต
คอร์รัปชั่น  ตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียน (Whistileblower Policy) 

4.ผู้ที่กระท าการทุจริตคอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระท าผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ส าหรับพนักงาน ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่ก าหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับ
โทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมายด้วย 

5. เทศบาลต าบลริมเหนือ  จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและสภาพการด าเนินธุรกิจ  

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 

    ประกาศ  ณ วันที่    15    กุมภาพันธ์   พ.ศ.2562 
 
 

              
     (นางเยาวพา   กันทาลักษณ์)  
     นายกเทศบาลต าบลริมเหนือ     
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ที่  ชม 60201/            ส านักงานเทศบาลต าบลริมเหนือ       
      ถนนเชียงใหม่ – ฝาง อ าเภอแม่ริม 
      จังหวัดเชียงใหม่  50180 

            มกราคม   2562 
 

เรื่อง   ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

เรียน ประธานสภา/สมาชิกสภาฯ/ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 1-5 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จ านวน   1  ฉบับ 

                        ด้วยเทศบาลเทศบาลต าบลริมเหนือ  มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการด าเนินงานของ
องค์กร ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงใดๆที่จะท าให้การพิจารณาใช้อ านาจขาด
ความ     เป็นกลาง  บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีมาตรการป้องกันการทุจริต มีการแสดงเจตจ านงสุจริต
ของผู้บริหาร รวมถึงมาตรการภายในต่างๆเพ่ือป้องกันการทุจริต  สงวนรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวมและมี
เหตุผลในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบได้ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA)       

เทศบาลต าบลริมเหนือ ได้จัดท าประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และตอ่ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ของเทศบาลต าบลริมเหนือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอส่งประกาศดังกล่าวมาให้ท่านทราบ  พร้อมทั้งขอความ
อนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย หอกระจายข่าว  บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน  หรือช่องทางอ่ืนๆ 
เพ่ือให้ประชาชนทั่งไปได้รับทราบ  ต่อไป  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 
             (นางเยาวพา  กันทาลักษณ์) 

                            นายกเทศมนตรีต าบลริมเหนือ 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลริมเหนือ 
โทร. 053 – 299 184 


