
 

 

 

 

 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลท่าช้าง 

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 



 

ประกาศเทศบาลต าบลท่าช้าง 
เรื่อง   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

………………… 

ด้วยรัฐบาลให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอ านวยความสะดวก และตอบสนอง    
ความต้องการของประชาชนเพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นประโยชน์สุข ต่อประชาชนและเกิด
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการป้องกัน            และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก าหนดแนวทางการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส            ใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานก าหนดมาตรการ ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
เทศบาลต าบลท่าช้าง  จึงได้ก าหนดมาตรการแนวทาง ปฏิบัติตามมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้ 

1.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
๑.๑ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย ตามมาตรา ๗ ของพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของ 

ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔3 และมาตรา ๔๔ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ และไม่เผยแพร่ข้อมูล ตามมาตร ๑๔ และมาตรา ๑๕ ของพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕4๐ 

๑.๒ ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน โดยค านึงถึง 
ความเหมาะสมกับสถานการณ์และความพร้อมของบุคลากรและทรัพยากรในหน่วยงาน 

๑.๓ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 

๑.๔ ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความม่ันคง ปลอดภัยบน 

เว็บไซต์ 

๒.แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
๒.๑ ลักษณะ/ประเภท ข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่ 

๒.๑.๑ โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
๒.๑.๒ สรุปอ านาจหน้าที่ ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
๒.๑.๓ สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับ 

หน่วยงาน 
๒.๑.๔ กฎ ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผนและนโยบาย 
๒.๑.๕ แผนงาน โครงการ ความก้าวหน้า ของการด าเนินงานการใช้จ่าย 

งบประมาณ ผลผลิต ผลลัพธ์โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
๒.๑.๖ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
๒.๑.๗ อ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 

๒.๒ ระบุวิธีการขั้นตอนการด าเนินงาน ระบุเวลาการด าเนินการและผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบ   
ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน 

2.3 ก าหนดกลไกการก ากับติดตามการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล โดยแต่งตั้ง คณะท างาน
หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการก ากับดูแลเว็บไซต์เพ่ือให้มีการด าเนินงาน เผยแพร่



ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน รายงานผลการด าเนินงาน สรุปปัญหา อุปสรรคต่อหัวหน้า          
ส่วนราชการ อาทิ จ านวนข่าวที่เผยแพร่ จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของหน่วยงาน จ านวนผู้ขอข้อมูล 
หรือแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์ เป็นต้น 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที  2  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕64 

          
      (นายกิตติภัค  กาญจนพรประภา)  

                                                  ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                  นายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศเทศบาลต าบลท่าช้าง 
เรื่อง   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

………………… 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลท่าช้าง      
จึงได้ก าหนดมาตรการและกลไกในการเปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส ในการด าเนินงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล หรือการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนด
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าช้าง ดังนี้ 

๑.วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ในประเด็นความ
สอดคล้องกับภารกิจหรือยุทธศาสตร์ รวมถึงความเก่ียวข้องของประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๒.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่องทางที่หลากหลาย เช่น ปิดประกาศ เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ 
วารสาร จดหมายข่าว เป็นต้น 

๓. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริง และความคิดเห็น
ประกอบการตัดสินใจ 

๔.เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะ
การเข้าร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การวางแผนงาน หรือการด าเนินงาน 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

            ประกาศ ณ วันที ่ 2  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     
   (นายกิตติภัค  กาญจนพรประภา)  

                                               ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                               นายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง 
 

 

 

 

 



 

 

ประกาศเทศบาลต าบลท่าช้าง 
เรื่อง   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

………………… 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลท่าช้าง  เป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล              
มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ เทศบาลต าบลท่าช้าง จึงได้ก าหนด มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ   
จัดจ้าง ดังนี้ 
๑.ให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลท่าช้าง  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างด าเนินการเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒.ให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลท่าช้าง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ด าเนินการบันทึก 
รายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด
แต่ละข้ันตอน ดังนี้ 

๒.๑ จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
          ๒.๒ ท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง  

๒.๓ ด าเนินการจัดหา  
๒.๔ ขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง  
๒.๕ การท าสัญญา 
๒.๖ การบริหารสัญญา 

๓.ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลท่าช้าง  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย
กับผู้ยื่นขอเสนอหรือคู่สัญญาของเทศบาลต าบลท่าช้าง 
๔.ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลท่าช้าง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยหน้าที่
ของตนหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างกับเทศบาลต าบลท่าช้าง 
๕.ให้หัวหน้าหน่วยงาน ก ากับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  2  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 

         
     (นายกิตติภัค  กาญจนพรประภา)  

                                                  ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                 นายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง 



 

 
ประกาศเทศบาลต าบลท่าช้าง 

เรื่อง  หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต            
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลท่าช้าง 

………………… 

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  เทศบาลต าบลท่าช้าง          
มีแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ          
เพ่ือท าหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรมในเทศบาลต าบลท่าช้าง  เพ่ือให้การด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของเทศบาลต าบลท่าช้าง เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ จึงก าหนด หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ      
ข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลท่าช้าง ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ ประกาศเทศบาลต าบลท่าช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบล   
ท่าช้าง” 

ข้อ ๒ บทนิยามในประกาศนี้ 

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในเทศบาลต าบล     
ท่าช้าง 

“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ส าหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น 

“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้น การปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ในต าแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแล การรับการเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สิน        
ของทางราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายรวมถึง
การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ ดังกล่าวด้วย 

“ข้อร้องเรียน” หมายความว่า ข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่          
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดและข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติ หน้าที่ราชการด้วยความ
รับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล 
ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ ที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 

“การตอบสนอง” หมายความว่า การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและน าเรื่อง
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย 



พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้า ของการด าเนินการภายในเวลา ๑๕ วัน ทั้งนี้ กรณีที่     
ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณา
การตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่อง ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี 
หรืออ่ืน ๆ ตามข้อระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และรายละเอียดข้อมูลการร้องเรียน 
หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
1. ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน เสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลต าบล    

ท่าช้าง ดังนี้ 
 - การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
 - กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 - ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ  
 - ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินเวลาอันสมควร  
 - กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่หรือขัดต่อกฎหมาย 
 
๒.ต้องเป็นเรื่องที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อม   

ที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 

รายละเอียดข้อมูลการร้องเรียน  
1. ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน  
๒. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
๓. การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียนพร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควร

เกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางการทุจริตของเจ้าหน้าที่ อย่างชัดเจนเพ่ือด าเนินการสืบสวน 
สอบสวน) 

๔. ค าขอของผู้ร้องเรียน 
๕. ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน  
6. ระบุวัน เดือน ปี 
๗. ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล(ถ้ามี) 

ช่องทางการร้องเรียน  
๑) รับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ WWW.thachangkorat.go.th  
๒) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
๓) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) ส่งตรงมายัง เทศบาลต าบลท่าช้าง  เลขที่  222  

หมู่ที่  14  ต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา  30230 
๔) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) ณ ส านักงานเทศบาลต าบลท่าช้าง 
๕) โทรศัพท์ หมายเลข 0-4432-1422 

 



๖) Email ของหน่วยงาน : thachangkorat@hotmail.com 
๗) ร้องเรียนทาง Facebook : เทศบาลต าบลท่าช้าง นครราชสีมา 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ ณ วันที่  2  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 

                                                                      

      (นายกิตติภัค  กาญจนพรประภา)  
                                                  ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                   นายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ประกาศเทศบาลต าบลท่าช้าง 

เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบน 
………………… 

เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าช้าง เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดจาก    
การทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน เทศบาลต าบลท่าช้าง  จึงได้ก าหนดมาตรการป้องกัน          
การรับสินบน ดังนี้ 

๑. ประกาศเจตจ านงในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาล    
ที่ดี โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทราบ 

๒. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดี     
มีการควบคุม ก ากับ ติดตาม สนับสนุนและขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือป้องกัน การรับ ให้สินบน             
หรือผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงป้องกันการมีส่วนร่วมในการทุจริตทุกรูปแบบ 

3. ก าหนดจรรยาบรรณ บทบาทหน้าที่ของพนักงานทุกระดับให้คลอบคลุมถึง  
- การงดรับ ให้สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  
- การไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตทุกรูปแบบ 
- การร่วมสอดส่องดูแลและรายงานการรับ ให้สินบนหรือประโยชน์อ่ืนใด รวมถึง การทุจริตประพฤติ  

มิชอบทุกรูปแบบต่อผู้บังคับบัญชา 
- การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวน สอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง 
๔. ส่งเสริมวัฒนธรรมต่อต้านการรับ การให้สินบน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงป้องกัน การมีส่วนร่วม

ในการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
๕. ก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมให้ความรู้และสร้างช่องทางการรับรู้ แก่บุคลากรเพ่ือเป็น

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ การรับ การให้สินบนหรือ
ผลประโยชน์อื่น ๆ 

6. ก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรมีทัศนคติ 
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากร 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกรับทราบ 

๗. ก าหนดให้บุคลากรทุกคนมีหน้าที่สอดส่อง และร่วมกันป้องกันการรับ การให้สินบน หรือ
ผลประโยชน์อื่น ๆ รวมถึง การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยไม่ละเลย เพิกเฉย ต่อการกระท าที่เข้าข่าย
ดังกล่าว 

8. ด าเนินการลงโทษทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความเหมาะสม ต่อผู้บริหารหรือ
บุคลากรซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระท าผิดทุจริตอย่างเด็ดขาด 

9. ก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการรับ การให้สินบน     
หรือประโยชน์อื่นใด ต่อผู้บริหารอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง 

 



จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ ณ วันที่  2  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 

                                                                     

      (นายกิตติภัค  กาญจนพรประภา)  
                                                  ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                   นายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลท่าช้าง 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

………………… 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของพนักงานของ เทศบาลต าบลท่าช้าง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ               
เกิดความโปร่งใส อีกทั้งส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกัน การทุจริต ในองค์กร เทศบาลต าบล      
ท่าช้าง จึงได้ก าหนดมาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 

๑. ห้ามมิให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนอราคา ที่มีความเก่ียวข้อง
กับบุคลากรภายในเทศบาลต าบลท่าช้าง ทั้งประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีผลต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ 

๒. ห้ามมิให้บุคลากรในเทศบาลต าบลท่าช้าง ใช้อ านาจหน้าที่ในต าแหน่ง หรือหน้าที่ด าเนินงาน        
หรือโครงการที่เอ้ือผลประโยชน์กับตนเองทั้งท่ีเกี่ยวกับเงินและทรัพย์สิน 

๓. ห้ามมิให้บุคลากรในเทศบาลต าบลท่าช้างด ารงต าแหน่งที่ท าหน้าที่ ทับซ้อนกัน 
๔. ในกรณีที่บุคลากรในเทศบาลต าบลท่าช้าง มีผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ใช้หลักดังนี้ 

- การถอนตัวออกจากการท าหน้าที่ตัดสินใจหรือท างานที่บุคลากรที่ผลประโยชน์ ทับซ้อนกัน 
- ให้ปลัดเทศบาลต าบลท่าช้าง มีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากร ในเทศบาลต าบลท่าช้างถึงความ

เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานพร้อมทั้งรายงานผล การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลท่าช้างทราบ 

-การรับของขวัญเป็นของส่วนตัวให้กระท าได้ในกรณีมูลค่า ไม่เกิน 1,000 บาท หากเกินกว่า
นั้นต้องรายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ ณ วันที่  2  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

      (นายกิตติภัค  กาญจนพรประภา)  
                                                  ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                   นายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง 
 

 



 

 
ประกาศเทศบาลต าบลท่าช้าง 

เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
………………… 

เทศบาลต าบลท่าช้าง มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะเพ่ือให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน    
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และหน้าที่ตามที่
กฎหมายอ่ืน ก าหนดไว้ ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการของ เทศบาล การควบคุมดูแล พนักงาน 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ฝ่ายบริหารโดยนายกเทศมนตรี  เป็นผู้ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็น    
ไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมีปลัดเทศบาลต าบลท่าช้าง เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ มีอ านาจ    
ในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ หรือมีค าสั่ง ในเรื่องนั้นอย่างรอบคอบ มีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุน         
การใช้ดุลยพินิจอย่างเพียงพอ 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลยพินิจในการออกค าสั่ง อนุญาต อนุมัติ ในภารกิจ         
ของเทศบาลต าบลท่าช้าง ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้ก าหนด มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจไว้
ดังนี้ 

มาตรการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร 
๑. การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติให้กระท าการ อย่างหนึ่งอย่างใด    

โดยอิสระ 
๒. ขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจต้องประกอบด้วยเหตุผล ดังนี้ 

๒.๑ ขั้นตอนที่ ๑ ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งการวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้น ต้องตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน จากพยานหลักฐานที่มีอยู่เพียงพอต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริง ว่าได้เกิดข้ึนหรือไม่ 

๒.๒ ขั้นตอนที่ ๒ ข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบข้อเท็จจริง ตามข้อ ๒.๑ ที่เกี่ยวข้อง และเป็น
สาระส าคัญ 

๒.๓ ขั้นตอนที่ ๓ ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน ซึ่งผู้ใช้ดุลยพินิจจะต้องพิจารณา ตัดสินใจว่า
กฎหมายได้ก าหนดให้ใช้ดุลยพินิจได้เพียงประการเดียว หรือหลายประการ ซึ่งสามารถ ตัดสินใจ      
ใช้อ านาจหรือไม่ก็ได้หรือจะเลือกกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ตามที่กฎหมายก าหนด 

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลยพินิจ 
๑. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต ก ากับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจ ของผู้ใต้บังคับบัญชา       ให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใด ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ      เช่น 
คู่มือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน บนพื้นฐาน ความสุจริต เป็นธรรม       รับผิดชอบ 
ถูกต้องชอบธรรม ยอมรับนับถือ สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน 



๒.ให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีคู่มือ การปฏิบัติงาน    
หรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่แสดงถึงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา การปฏิบัติงาน      
อย่างชัดเจนเพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานอันจะน ามาสู่การลดการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 

๓.ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือไม่เป็นไป ตามคู่มือการปฏิบัติงาน
หรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงาน ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพ่ือให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
หาข้อเท็จจริง วิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกัน ต่อผู้บังคับบัญชา 

มาตรการเสริมสร้างการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
๑.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย       

กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใด ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลต าบล      
ท่าช้าง 

๒.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องตระหนักถึงความส าคัญและแนวทางในการด าเนินการ ตรวจสอบ
การใช้ดุลยพินิจของเทศบาลต าบลท่าช้าง 

๓.มีแนวทางติดตามทบทวนกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใด ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน เพ่ือน ามาปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้มีการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นระบบ และโปร่งใส 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ ณ วันที่  2  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 

   

      (นายกิตติภัค  กาญจนพรประภา)  
                                                  ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                   นายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง 

 

 

 


