
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน 
เรื่อง  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 

**************************** 

ด้วย ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรง ก่อให้เกิดความเสียหาย           
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทัศนคติในทางลบที่ประชาชนมีต่อองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ตระหนักถึงความส้าคัญในการก้ากับดูแลกิจการบ้านเมืองที่ดี             
โดยยึดหลักการบริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อประชาชน สังคมและ  
สิ่งแวดล้อม ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน จึงขอแสดงเจตนารมณ์อย่างเปิดเผยในการต่อต้าน         
การทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบดังนี้ 

1 ไม่ท้าพฤติกรรมใดๆ ที่เป็นการรับสินบน จากผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ          
ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้  

 1.1 ไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึกกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน  
ทั้งในหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนที่มิใช่การให้ตามธรรมจรรยาตามความเหมาะสมในแต่ละโอกาส  

 1.2 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของก้านัลใดๆ หรือประโยชน์อ่ืนใดอันเป็นการชักน้า 
ให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน  

 1.3 ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
กับหน้าที่ราชการ เพ่ือแลกกับการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับและข้อปฏิบัติ
ทางกฎหมายตามที่ก้าหนดไว้  

2 ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องด้าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  

3 ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมือง แก่นักการเมืองใดไม่ว่าจะโดย  
ทางตรงหรือทางอ้อม  

4 พนักงานส่วนต้าบล ลูกจ้างประจ้าและพนักงานจ้างไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็น 
การกระท้าหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่น หรือส่อไปในทางทุจริตและคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดย 
ทางตรงหรือทางอ้อม เมื่อทราบเหตุหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบและ
ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ  

5 ผู้ที่กระท้าทุจริตและคอร์รัปชั่น จะได้รับโทษตามกฎหมายและจะต้องได้รับการพิจารณาโทษ 
ทางวินัยตามระเบียบที่ทางราชการก้าหนดไว้  

6 องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่น         
ว่าการทุจริต คอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระท้าที่ยอมรับไม่ได้ 

7 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล 
ตั้งแต ่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต้าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ  
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8 การรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปชั่น  
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ได้มอบหมายให้มีผู้ พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส            

ข้อร้องเรียนการกระท้าที่มีข้อสงสัยว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมหรือโดยผ่านช่องทาง 
การรับเรื่องร้องเรียนที่ได้ก้าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียนพร้อมหลักฐาน หรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ และแจ้งชื่อ และหมายเลข
โทรศัพท์ทีส่ามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่องดังนี้  

 8.1 แจ้งผ่านเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน  
 8.2 แจ้งผ่านช่องทางเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน 
               www.bornamron.go.th/ 
  8.3 แจ้งผ่านสายตรงนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้าร้อน 
 8.4 แจ้งผ่านช่องทางเว็บไซด์ของส้านักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th 
  8.5 แจ้งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง  
   นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน  
   ทีท่้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน  
     เลขที่ 115/5  หมู่ที ่2 ต้าบลบ่อน้้าร้อน 
    อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110  

9 มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ  
    เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระท้าโดยสุจริตองค์การบริหาร 

ส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน จะปกปิด ชื่อที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่จะสามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลและ            
เก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจ้ากัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน            
การด้าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน 
อันตรายใดๆ หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล  
โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อนโดยตรง ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูล
จากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐาน      
ของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการ
เปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายก้าหนด  

10  การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น  
      เพ่ือให้ทุกคนในองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อนและประชาชนได้รับทราบนโยบาย

ต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้งานกฎหมายและคดี ส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อนรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้  

   10.1 ติดประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้ทุกคนในองค์การบริหารส่วนต้าบล         
บ่อน้้าร้อนรับทราบ  

  10.2 เผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางการสื่อสารขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน อาทิ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อนแผ่นพับ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
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 ให้พนักงานส่วนต้าบล ลูกจ้างประจ้าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน

ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด 

   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ประกาศ  ณ  วันที่  21  มกราคม  พ.ศ. 2565 
 

 

(นายเอนก  ปรีชา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บนัทกึขอ้ความ 

สว่นราชการ  องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน  (ส้านักปลัดฯ)  โทร. ๐๗๕๒ ๙๒000 
ที่  ๗๖๑๐๑/                                          วนัที ่      21  มกราคม  2565   

เรื่อง   แจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
 

เรยีน   พนักงานส่วนต้าบล ลูกจ้างประจ้า และพนักงานจ้างในสังกัดทุกส่วนราชการ  
 

ด้วย ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรง ก่อให้เกิดความเสียหาย           
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทัศนคติในทางลบที่ประชาชนมีต่อองค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ตระหนักถึงความส้าคัญในการก้ากับดูแลกิจการบ้านเมืองที่ดี             
โดยยึดหลักการบริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อประชาชน สังคมและ  
สิ่งแวดล้อม  

 องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน จึงประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นเพ่ือให้บุคลากรในสังกัดทราบ เพ่ือยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 
 

(นายเอนก  ปรีชา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แจ้งเวยีน ประกาศเจตนารมณ์การปอ้งกนัและต่อตา้นการทุจรติคอรปัชัน่ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายยศดนัย  หมาดเส็น รองปลัด อบต.   

หน่วยตรวจสอบภายใน 

2 นางสาวอารียา ทุ่งหว้า นักวิชาการตรวจสอบภายใน   

ส านักปลัดฯ 

3 นางกมลรัตน์  เศษสิน หัวหน้าส านักปลัดฯ   

4 นายธนกร ช านาญ นิติกรช านาญการ   

5 นายสุเมตตา  หยงสตาร์ นักพัฒนาชุนชนช านาญการ   

6 นายปิยทัศน์  วิเวกอรุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   

7 นางสิรินันท์   ชูสุข นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   

8 จ่าเอกเกษมสุข  หวังโสะ 
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช านาญงาน 

  

9 นางจิราวรรณ  ศรีสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   

10 นางธนภร แก้วรอด นักจัดการงานทั่วไป   

11 น.ส.พรทิพย์  ตันติพนาทิพย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   

12 น.ส.ปัทมนันท์  เสาะซิ้ว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   

13 นายสมเจตน์  สีทัน พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ)   

14 นายชาญวิทย์  สิงหพันธ์ พนักงานขับรถยนต์    

15 นางสาวพัทธยา ทองรักษ์ ภารโรง    

16 นายทวีป ราชสมบัติ คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ   

17 นายกาสาด  หะหยัง คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ   

18 นายพรเลิศ  หาบหา คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ   

19 นายพิเชต  ช่อเส้ง คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ   

20 นายภาณุพงศ์ ปรีชา คนงานประจ ารถดับเพลิง   

กองคลัง 

21 นางเพชรณรี  เกิดผล ผู้อ านวยการกองคลัง   

22 นางสาวพิจิตรา ละใบโส๊ะ นักวิชาการพัดสุปฏิบัติการ   

23 นางแก้วใจ   ศรีสวัสดิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน   



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

24 นางสราลี ช่างสาร เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน   

25 นางสาวนัยนา แซ่แต้ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน   

26 นางสาวธญพร หมาดเส็น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   

27 นางสาวสุภาพร เจะมะอะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   

28 นางสาวธนิศรา นนทแก้ว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   

29 นายดนัยพัชร มะศิริ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   

30 นายสราวุธ แก้วกุล พนักงานจดมาตรวัดน้ า   

31 นายวิทยา หมวดแดหวา พนักงานจดมาตรวัดน้ า   

32 นางสาวลลิดา ศรีสุด พนักงานจดมาตรวัดน้ า   
กองช่าง 

33 นายชยพล สองสัน ผู้อ านวยการกองช่าง   

34 จ่าสิบเอกสมศักดิ์ สะเละ นายช่างส ารวจช านาญงาน   

35 นางศุภพิชญ์ หยงสตาร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   

36 นายมานิต บุญเกื้อ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า   

37 นายรณกร หลงหา พนักงานผลิตน้ าประปา   

38 นายพรชัย นนทแก้ว พนักงานผลิตน้ าประปา   

39 นายหมาด ตุเส คนงานทั่วไป   

40 นายชัยยัณ แกล้วชิต คนงานทั่วไป   

41 นายวิชาญ สิทธิเม่ง คนงานทั่วไป   

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

42 นางสาวจุรีรัตน์ สายวารี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   

43 นายพฤตินัย ยั่งยืน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   

44 นางอารี ฉลาด คร ู   

45 นางดวงหทัย สะมาพงษ์ คร ู   

46 นางธารทิพย์ ศรีปรางค์ คร ู   

47 น.ส.วาสนา คนขยัน คร ู   

48 น.ส.สมจิตร เจะมะอะ คร ู   

49 น.ส.วชิาดา ชาตรีกูล ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   

50 นางสุภา หมาดบากาศ ผู้ดูแลเด็ก   



 


