
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

ของเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน  
*************************** 

  ตามท่ีเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน ได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี ประจ าปี
งบประมาณ(พ.ศ.2562-2564) ตลอดจนปัจจุบันเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงินได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน เพื่อให้มีมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและ
ค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ 
โดยมุ่งมั่นท่ีจะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปราบการทุจริต ระยะท่ี 
3 (พ.ศ.2560-2564) และขยายระยะเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นั้น 
  ดังนั้น เพ่ือให้มีมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และปูองกันการทุจริตของเทศบาล
ต าบลศรีโพธิ์เงิน เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้มีคู่มือ แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการปูองกัน
การทุจริต จึงได้ก าหนดมาตรการไว้ดังนี้ 

1.มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติขึ้นเพ่ือรองรับสิทธิของประชาชน

ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยหน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการตามอ านาจหน้าที่ 
ตามภารกิจของหน่วยงาน และจัดให้การเผยแพร่ให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของ 
หน่วยงานรัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน  จึงได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวของ เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน ขึ้น 
เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ ที่บัญญัติให้หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้อย่างสะดวก โดย เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน ได้จัดข้อมูลไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าว เทศบาล
ต าบลศรีโพธิ์เงิน  เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของ เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน  และเว็บไซต์ เทศบาล
ต าบลศรีโพธิ์เงิน 

ดังนั้น เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการของ เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน มีความถูกต้อง 
ครบถ้วนชัดเจนและเป็นปัจจุบัน  ซึ่งท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกและมี 
ประสิทธิภาพตามท่ีได้ประกาศเจตจ านงสุจริตต่อบุคคลากรและสาธารณะ จึงก าหนดมาตรการในการเผยแพร่ 
ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้ 

 

 

 

 



๑.ลักษณะหรือประเภทข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

หมวดหมู่ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 

๑.เกี่ยวกับหน่วยงาน 

 

- ประวัติความเป็นมา  

-วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

-โครงการสร้างหน่วย ข้อมูลผู้บริหาร อ านาจหน้าที่  

- ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน  

-ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ  

- แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

- ค ารับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ  

-ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ 
แผนที่ตั้งหน่วยงาน เป็นต้น -ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail 
Address) 

 

๒.ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 

-ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป 

 - ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  

–กิจกรรมขอหน่วยงาน 

๓. เว็บลิงค ์

 

-หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง  

-เว็บไซต์อ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ 

๔.บริการประชาชน 

 

- คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการ 
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘  

-แจ้งเรื่องร้องเรียน  

-กระดานถาม – ตอบ  

- แหล่งเรียนรู้ เช่น ภาษีเบื้องต้น การดูแลผู้สูงอายุ คู่มือประชาชน 
เป็นต้น 

๕. กฎระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

 

กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ 
ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

6.ข้อมูลการบริการ 

 

แสดงข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงานพร้อมค าอธิบาย 
ขั้นตอนการบริการโดยแสดงขั้นตอนการบริการต่าง ๆ แก่ประชาชน 

๗. แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้   

 

ส่วนที่ให้บริการประชาชนส าหรับดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน 



 

๒.หน้าที่ความรับผิดชอบและการตรวจสอบข้อมูล 

ตามค าสั่ง เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน  ที่ 117/๒๕๖ 4 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการ ศูนย์ข้อมูล 
ข่าวสารของราชการ โดย คณะกรรมการและ เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  มีหน้าที่รวบรวมเอกสารและ
ปรับปรุงเอกสารตามระเบียบกฎหมายก าหนดให้ต้องมีประจ าศูนย์ ให้ค าแนะน าในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการตามที่ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ก าหนดไว้ และปฏิบัติงานในด้าน
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการตาม
รายชื่อ ดังนี้ 

๑.นายจรัญ  ยามี    นายกเทศมนตรี  ประธานกรรมการ  

๒.ว่าที่ร.ต.ทรงพล  มุ่งการ   ปลัดเทศบาลฯ  กรรมการ  

๓.นางสาวจิรารัตน์  พงษ์เกียรติก้อง  หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ  

4.นายสถาพร  แสนเผ่า   ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ  

5.นายเกสน  วงค์นาม   ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ  

6.นายพงษ์พจน์  อินต๊ะวงค์   นักพัฒนาชุมชน  กรรมการ  

7.นางวาสนา หวานเสียง   นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ  

8.นางสาวนภัสนันท์  วงค์ตา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ  

9.นายฤทธิกร  สายบัว   เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและ
เลขานุการ 

นอกจากนี้หน่วยงานยังก าหนดแนวทางในเรื่องข้างต้นเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 1.1) แนวทางการพัฒนาและพิจารณาเนื้อหาในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์
ของหน่วยงาน 
  1.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาเว็ปไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบันโดยค านึงถึง
ความเหมาะสมกับสถานการณ์และความพร้อมของบุคคล/ทรัพยากรในหน่วยงาน  
  1.1.2 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
  1.1.3 ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความม่ันคงปลอดภัยบนเว็ป
ไซต์ 
 1.2) แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน  
  1.2.1 ลักษณะ / ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่  
   (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินการ  
   (2) สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินการ  
   (3) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงาน
ของรัฐ 
   (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผนและ
นโยบาย 



   (5) แผนงาน โครงการ ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
   (6) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
   (7) อ่ืนๆตามความเหมาะสม  
  1.2.2 ระบุวิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระบุระยะเวลาการด าเนินการและผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน 
  1.2.3 ก าหนดกลไกลก ากับติดตามการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล  
 
 2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม  

การมีส่วนร่วมของประชาชน  หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการ
เมือง การบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและชาติที่จะส่งผล
กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน การมีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย ตลอดจนการมีส่วนร่วมใน 
การตรวจสอบการใช้อ านาจหน้าที่ของรัฐ 

ทั้งนี้ เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน ได้ก าหนดวิธีการให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับ 
หน่วยงานท้องถิ่นได้ ดังนี้ 

- การลงสมัครเป็นผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 

- การใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 

- การเสนอให้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นของเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน  

- การเสียภาษีอากร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงินจัดเก็บเพ่ือน ามาใช้ในการ 

บริหารงานภายในหน่วยงาน 

-การให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารท้องถิ่นในการด าเนินงาน / โครงการต่าง ๆ  

การมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน  

(๑) ติดตามตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน ว่าด าเนินงานด้วยความโปร่งใส 

ยุติธรรมตรงตามความต้องการของประชาชนหรือไม่  

(๒) ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบั ญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ เทศบาล
ต าบลศรีโพธิ์เงินว่าถูกต้อง โปร่งใส และเกิดประโยชน์หรือไม่  

(๓) ขอทราบข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงินหากเห็นว่าท างานไม่โปร่งใส  

(๔) การเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาแผนงานโครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนในท้องถิ่น  

(๕) ตรวจสอบแผนพัฒนาข องเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน ว่าตรงกับปัญหาความเดือดร้อนและความ
ต้องการประชาชนหรือไม่  

(๖) คัดค้านข้อบังคับหรือมติของเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงินที่ท าให้ประชาชนเดือดร้อน 

(๗) ถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน ที่มีพฤติกรรมไม่สุจริต 



การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก ดังนี้   
1) รับรู้ข้อมูลที่เก่ียวกับแผนงานหรือโครงการของเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
2) แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความต้องการหรือปัญหา ที่เก่ียวกับการด าเนินแผนงาน

หรือโครงการของเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
3) ร่วมจัดท าและด าเนินแผนงานหรือโครงการของเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน  
 

 3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดัชนีความ
โปร่งใส ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้าง ก าหนดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมุ่งเน้นการ
เสริมสร้าง วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง 

เพ่ือให้การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและนโยบายของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงินจึ งได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ดังนี้  

๑.ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภายในระยะเวลา ๓๐ วันท าการ หลังจากวันที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ 

๒. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นธรรมระบบเก่ียวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์กรประกอบตามที่กฎหมาย ระเบียบ ก าหนด 

3.ก าหนดแนวทางตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ 
เสนอราคา เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๔.ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาทั้ง 
ประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

๕.ห้ามมิให้บุคลากรภายนอกหน่วยงาน ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ด าเนินงานโครงการที่เอ้ือ 
ผลประโยชน์กับตนเองทั้งท่ีเกี่ยวกับตัวเงินและไม่เก่ียวกับตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์ทุกรูปแบบ 

6.ห้ามมิให้บุคลากรภายในหน่วยงานด ารงต าแหน่งที่ท าหน้าที่ทับซ้อน  

๗.เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาดังนี้ 

  ๗.๑ ตรวจสอบชื่อ - สกุล ของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องกับบุคลากรในหน่วยงาน
หรือไม่ เช่น บิดา มารดา พ่ีน้อง ญาติ เพ่ือน คู่แข่ง ฯลฯ 

  ๗.๒ ตรวจสอบสถานที่อยู่สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องกับ
บุคลากรในหน่วยงานหรือไม่   

  ๗.๓ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน / โครงการ ทั้งผลประโยชน์ส่วนตน 
หรือผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 



8. ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ
เป็นประจ าทุกเดือน 

 โดยหน่วยงานได้ก าหนดแนวทางเพ่ิมเติมเพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกิดการเหมาะสม ดังนี้  
  1) ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วันท าการหลังจาก
วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
  2) เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก  
  3) ตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4) การด าเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละโครงการให้สาธารณชน 
รับทราบผ่านเว็ปไซต์ siphongoen.go.th และช่องทางอ่ืนๆดังนี้ 
   4.1 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละโครงการของเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนด 
   4.2 ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกหรือตัดสินการจัดซื้อจัดจ้าง
แต่ละโครงการของเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
   4.3 ประกาศเผยแพร่วิธีค านวณราคากลางแต่ละโครงการของเทศบาลต าบลศรีโพธิ์
เงิน 

4.4 ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ  
โครงการของเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 

4.5  ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละโครงการของเทศบาลต าบล 
ศรีโพธิ์เงิน พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้การตัดสินผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

5) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ดังนี้ 
5.1 ให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
5.2 พิจารณาและน าผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ  มาใช้ 

ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 
6. ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  จัดท า

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินการเผยแพร่แผนดังกล่าวให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

7. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นธรรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณะชนสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยมีองค์ประกอบตามที่กฎหมายก าหนด 

8. ก าหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง และผู้เสนอราคาเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

9.ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคาทั้ง ประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่  



10.ห้ามมิให้บุคคลภายนอกหน่วยงาน ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ด าเนินงานโครงการที่เอ้ือ
ผลประโยชน์กับตนเองทั้งท่ีเกี่ยวกับตัวเงินและไม่เก่ียวกับตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์ทุกรูปแบบ 

11. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบเป็นประจ าทุกเดือน 

12. ให้หัวหน้าหน่วยงาน ก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ทาง เทศบาลต าบล
ศร-ีโพธิ์เงิน มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ทั้งนี้ จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ 
มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ข้ึน ดังนี้ 

“เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างใน เทศบาลต าบลศรีโพธิ์
เงิน 

“ ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น 

“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง ใน
ต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจเป็นการฝุาฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่ง
หมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บ หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าว
ด้วย 

“ข้อร้องเรียน  “ หมายถึง ข้อเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอ บ
ต่อประชาชน  ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาลตามกฎหมาย 
ระเบียบแบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้  

หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน  

๑.หลักเกณฑ์การร้องเรียน 

เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจาก
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 (๑) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  

 (๒) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ  

 (๓) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ  

 (๔) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 



 (๕) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย     

๒.เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่ขาด
หลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 

๓. ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้    

 - ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน  

 - ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 

 - การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควร
เกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อด าเนินการ
สืบสวน สอบสวน) 

 - ค าขอของผู้ร้องเรียน  

 -ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน  

 - ระบุวัน เดือน ปี  

 - ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)  

 - กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อม
ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 

๔. เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่พิจารณา   

  - ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ  

ช่องทางการร้องเรียน  

ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 

 - ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองท่ี เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน  เลขท่ี 222 หมู่ที่ 2 ต าบลศรี
โพธิ์-เงิน  อ าเภอปุาแดด จังหวัดเชียงราย  

 -ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.siphongoen.go.th 

 -ร้องเรียนผ่านศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน  

 - ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊ค(facebook) เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน อ าเภอปุาแดด จังหวัดเชียงราย  

 - ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ๐-๕๓๖๐-2836 

โดยสรุปการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน  มีดังนี้  
1 ) มีการก าหนดช่องการการรับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์  และกระบวนการด าเนินการ  
2) มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ 
3) มรการตอบสนอง หรือด าเนินการเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์   
4) มรการรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และเผยแพร่ให้สาธารณชน

ทราบ 
 



5.มาตรการป้องกันการรับสินบน 
ด้วยการทุจริต  การรับสินบ นหรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและ 
ภาพลักษณ์ขององค์กร 

การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน
และ ปราบปรามการทุจริต ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เม่ือการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด มีกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด ซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้ าใจ”  ดังนั้น การรับสินน้ าใจเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้อง
ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.  ก าหนดด้วย  หากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยหรือไม่สามารถ
แยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้นเป็นเรื่องสินน้ าใจหรือสินบนแล้ว จะท าให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติผิดกฎหมาย
และมีโทษต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วย แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแยกแยะหรือจ าแนกในเรื่อง
หลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสามารถปูองกันไม่ให้มีการละเมิดประมวลจริยธรรม รวมถึงสามารถ
แก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้ 

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน จึงตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใสยึดมั่นใน 
คุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดท ามาตรการปูองกันการรับสินบนเพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการปูองกันการรับสินบน การใช้อ านาจหน้าที่การเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น การแสวงหา
ผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นที่เก่ียวเนื่องเชื่อมโยง
กับการขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมาย กฎ 
หรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องก าหนด โดยพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างถือปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรการปูองกันการรับสินบนดังต่อไปนี้ 

แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน : กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ 

“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม   

เจ้าหน้าที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย กฎ หรือมีข้อบังคับโดยอาศัยอ านาจ 
ของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากกฎหมาย กฎหรือข้องบังคับข้างต้น 
จึงต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศ
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ 



รัฐบาลก าหนดให้การปูองกันปราบปรามการทุจริตมิและประพฤติชอบ  เป็นนโยบายส าคัญ
และถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม  เทศบาลต าบลศรีโพธิ์
เงิน ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ โดยมี
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  มีความโปร่งใส 
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และระมัดระวังมิให้มีการแสวงหาประโยชน์  การรับผลประโยชน์  การใช้อิทธิพลใน
ฐานะและต าแหน่งหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการจัดหา  หรือการใช้ข้อมูลน าไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งก าหนดแนว
ทางการตรวจสอบบุคลากรภายในองค์กรภายในของส่วนราชการในสังกัด ดังนี้ 

๑.ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ พึงเห็นความส าคัญ และ
มี จิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ ไม่ว่า
โดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อแลกกับการให้บริการหรืออ านวยความสะดวก ให้กระท าการหรือประวิ่งการกระท า 
อันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 

๒. ห้ามมิให้มีการรับหรือให้สินบนในการจัดซื้อหรือจัดจ้างทุกประเภท ต้องด าเนินการเป็นไป
อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๓.การรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุหรือทรัพย์สินแก่กิจกรรมหรือ
โครงการใดของหน่วยงาน ต้องปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ และมีใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินประกอบ
รายงานทุก ครั้ง 

๔.การด าเนินงาน/การอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ ของส่วนราชการ จะต้องไม่มีการแทรกแซงจาก
ฝุาย การเมืองหรือผู้มีอ านาจ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

๕.ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการรับหรือให้สินบน
โดยจะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนทราบในทันที 

6.กรณีเกิดการกระท าผิดที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน จะต้องถูกลงโทษตามระเบียบของทาง
ราชการ 

๗.ให้รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันการรับสินบนให้หัวหน้าส่วนราชการทราบเป็น
ประจ าทุก 5 เดือน 

 
8. ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน  ต้อง

ไม่เก่ียวข้องกับการรับสินบน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
9. ผู้บริหารพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  ในสังกัดเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน   ต้อง

ไม่เรียกร้อง  จัดหา หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของหน่วยงาน หรือประโยชน์ของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับตนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว  เพ่ือหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอ่ืนใด 

10. ผู้บริหารพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  ในสังกัดเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน   
ต้องไม่เสนอว่าจะท าให้ สัญญาว่าให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีจุดประสงค์
เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ  หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยเจ้าหน้าที่และกฎหมาย 



11. ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด และห้ามมีการรับ
สินบนจากผู้มารับบริการทุกคน ทั้งนี้การด าเนินการเพ่ือปฏิบัติภารกิจดังกล่าวต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์
ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

12.เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงาน 
ผู้บังคับบัญชาหรือตามช่องทางการเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และรายงาน
นายกเทศมนตรีทราบ 

13. เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงินค านึงถึงความเป็นธรรมและปกปูองเจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับ 
หรือให้สินบน โดยจะไม่ด าเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 
  14. การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ ตลอดจน
แนวทางปฏิบัติอื่นใดท่ีเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงินเห็นสมควรก าหนดในภายหลังเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายนี้ 

กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน   

๑.เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้ าใจและสินบนได้ รวมถึงการแจ้งเตือนในกรณีท่ี
อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ ช่วงเทศกาลปี 
ใหม่ การด าเนินการรับนักเรียน เป็นต้น 

๒.สนับสนุนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความส าคัญและมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนในทุก 
รูปแบบ 

๓.ก ากับดูแลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัดเป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 

๔.มีแนวทางปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ครอบคลุมการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการ อาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อน 
ต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตโดย 
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรมที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัติดังนี้ 

๕.ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใด ที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชั่น การรับหรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิเสธต่อการกระท าโดยใช้มาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องตามท่ี ก าหนดไว้
ในกระบวนการจัดข้อร้องเรียน 

6.การฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ 
พ.ศ.๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระท าความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้องด าเนินการทางวินัย 
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 



๗. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่เป็นการฝุาฝืนการรับทรัพย์สินฯตาม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓ จะต้องรับโทษ 
ตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจ าคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ผู้ใด ให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ เพื่อจูงใจให้กระท า
การไม่กระท าการ หรือประวิ่งการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่มีโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่ง แสนบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๑๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต   

8.เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือจากการใช้อ านาจ 
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่  และได้เรียกรับทรัพย์สินจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น การรับ
ทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๕ มีโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือจ าคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สอง 
พันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

9.สอบทานแนวทางปฏิบัติและมาตรการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
 

 6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน ได้มีนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้น

การวางรากฐานการพัฒนาให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาว  ทั้งในส่วนของหน่วยงาน ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาองค์กรให้เกิดความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน จึง
สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีในทุกระดับ ให้มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และ นายกเทศมนตรี
ต าบลศรีโพธิ์เงิน ได้มีประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของ เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน  เมื่อวันที่ 7 
มกราคม ๒๕๖4 เพื่อให้การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการปูองกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลต าบลศรี
โพธิ์เงินจึงเห็นสมควรประกาศมาตรการปูองกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

๑.ผู้ปฏิบัติงานของ เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน  ต้องมีความเข้าใจความหมายของความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน(Conflict of interests)   

   ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติ
หน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดขั้น
แรกท่ีจะน าไปสู่การทุจริต ส านักงาน  ก.พ.  ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าท่ีบุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ 
พนักงานบริษัท หรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม 

๒.การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ๒.๑ ปกปูองผลประโยชน์สาธารณะ การท าเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลัก
ผู้ปฏิบัติงานเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงินต้องตัดสินใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมาย  และนโยบายจะต้อง
ท างานในขอบเขตหน้าที่ พิจารณาความถูกผิดไปตามข้อเท็จจริง ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึง



ความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล ปฏิบัติงานต่อคนทุกคนอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติล าเอียงในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
ศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานของ เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน ไม่
เพียงต้องปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้วย 

  ๒.๒ สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย
กระบวนการแสวงหาที่เปิดเผยและมีการจัดการที่โปร่งใส  โดยเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบและมีความพรอม
รับผิด เช่น โยกย้ายผู้ปฏิบัติงานของ เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน จากต าแหน่งที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีต่อผลการปฏิบัติหน้าที่  ถือเป็นขั้นตอนแรกของการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้า อันจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานของ เทศบาล
ต าบลศรีโพธิ์เงินให้ความร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย 

  ๒.๓ ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การแก้ปัญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  ซึ่งจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของผู้ปฏิบัติงานของ
เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงินและขององค์กร การจัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝุายบริหาร
ต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและนโยบาย รวมถึงผู้ปฏิบัติงานของ เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน ต้องมีความ
รับผิดชอบโดยการระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี  จัดการกับเรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
มากที่สุดเท่าที่จะสามารถกระท าได้ และผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้วย 

  ๒.๔ สร้างวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจเมื่อมีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดที่เกิดขึ้น  และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ 
ตามวิธีการ ดังนี้ 

-ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานของ เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน  เพ่ือส่งเสริมความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการปฏิบัติ รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีสภาพแวดล้อมการท างาน 

- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานของ
เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงินสบายใจในการเปิดเผยและหารือเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ท างาน 

- ปูองกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ผู้ปฏิบัติงานของ เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน
มีอยู่หรือรับรู้ มีการเปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้น าไปใช้ในทางที่ผิด 

- ให้ผู้ปฏิบัติงานของ เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงนโยบายและ
กระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตาม 

๓.ข้อพึงไม่ปฏิบัติของเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 

  ๓.๑ ผู้ปฏิบัติงานของ เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน   ไม่พึงรับสิ่งตอบแทนที่เป็น เงินและไม่ใช่ตัวเงินที่
มูลค่าสูงเกินความเหมาะสมและได้มาโดยมิชอบ 

  ๓.๒ ผู้ปฏิบัติงานของ เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน  ไม่พึงตัดสินใจในหน้าที่การท างานโดยมีเรื่องของ
การเงินและการเมืองเข้ามาเก่ียวข้อง เช่น การลงคะแนนเสียงของผู้ปฏิบัติงานเพื่อออกกฎหมายหรือการกระท า
อ่ืนใดที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม 

  ๓.๓ ผู้ปฏิบัติงานของ เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน ไม่พึงท างานในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานหรือการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน หลังพ้นจากต าแหน่งหน้าที่ไปแล้ว เพื่อเป็นการ
ปูองกันมิให้ผู้นั้นน าข้อมูลภายในของ เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน ที่ตนทราบ ไปใช้ประโยชน์หลังพ้นจากต าแหน่ง 



และปูองกันการใช้สิทธิพิเศษในการติดต่อกับ เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน  ในฐานะที่เคยปฏิบัติงานใน เทศบาล
ต าบลศรีโพธิ์เงินมาก่อน 

๔.แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน ได้มีนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้น
การวางรากฐานการพัฒนาให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาว  ทั้งในส่วนของหน่วยงาน ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาองค์กรให้เกิดความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน จึง
สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีในทุกระดับ ให้มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และ นายกเทศมนตรี
ต าบลศรีโพธิ์เงิน ได้มีประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของ เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน  เมื่อวันที่ 7 
มกราคม ๒๕๖4  

   รวมทั้งหน่วยงานยังก าหนดแนวทางในเรื่องปูองกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับ
ซ้อน เพิ่มเติมดังนี้ด้วย 

  1. ก าหนดให้นายกเทศมนตรีประกาศเจตจ านงในการบริหารองค์กรอย่างซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียและ
บุคคลภายนอกทราบ 
  2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในระดับต่างๆ ให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี การควบคุม ก ากับ ติดตาม สนับสนุนและขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือปูองกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ รวมถึงการสอดส่องดูแลเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของใต้บังคับบัญชา 
  3. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการสอดส่องและร่วมกัน
ปูองกัน การกระท าที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม โดยไม่ละเลย
เพิกเฉยต่อการกระท าท่ีเข้าข่ายดังกล่าว 
  4. ก าหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึง  
  4.1 การไม่ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น  
  4.2 การไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์ใดๆ  
  4.3 การไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่น
ใด ในการปฏิบัติงานหรือเก่ียวข้องกับงานของหน่วยงาน 
  4.4 การไม่น าข้อมูลความลับของหน่วยงาน ไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว พวกพ้องและ
ครอบครัว 
  4.5 การไม่น าเงิน บุคลากร และทรัพย์สินใดๆ ของหน่วยงานไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือ
ผู้อื่น 
  4.6 การไม่ใช้เวลางาน ในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน  
  4.7 การไม่รับงานและปฏิบัติงานภายนอก ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับหน่วยงานไม่ว่า
จะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นการเฉพาะจากผู้บริหาร 
  4.8 การไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการให้คุณให้โทษการ
พิจารณาตัดสิน/อนุมัติโครงการ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นเหตุในการเลือกปฏิบัติ 



  5. ก าหนดให้นักทรัพยากรบุคคลจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือเลี่ยงการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ขัดต่อนโยบาย กฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
  6. ก าหนดให้มีช่องทางเพ่ือให้บุคคล หรือหน่วยงานภายนอก สามารถแจ้งข้อมูลทางลับแก่
ผู้บริหาร เกี่ยวกับการกระท าท่ีเข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 
  7. ก าหนดให้มีกระบวนการให้ความเป็นธรรมและปกปูองผู้บริหารและบุคลากรที่รายงานให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

8. ก าหนดให้มีการด าเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความเหมาะสม 
ต่อผู้บริหารและบุคลากรซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระท าผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนร่วม ทั้งในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุน หรือมีการรับรองข้อมูลการมีส่วนได้เสียอันเป็นเท็จ 
รวมถึงการเพิกเฉยต่อการกระท าผิด หรือการรับทราบว่ามีการกระท าความผิดแต่ไม่ด าเนินการจัดการให้ถูกต้อง 
  9. ให้การสนับสนุน ยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่ผู้บริหารและบุคลากรที่มีความซื่อสัตย์สุจริต 
มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือปูองกันการทุจริตและการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 
  10. ก าหนดให้หน่วยงานที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงด้านการด าเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ด าเนินการจัดกิจกรรม
เพ่ือลดและปูองกันความเสี่ยงด้านการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและส่วนรวม 
  11. ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการกระบวนการ
ตรวจสอบและควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในการปูองกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและส่วนรวม 
  12. ก าหนดให้หน่วยงานภายใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการด าเนินการในการ
ตรวจสอบและควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการด าเนินการในการตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขัดข้องระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน  ตระหนักถึงความส าคัญในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ส่งเสริมธรรมาภิบาลโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
เป็นหลักส าคัญขององค์กร ซึ่งสอดกับนโยบายของการพัฒนาประเทศ ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ 
ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๕) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) จึงได้ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน จ านวน ๕ ด้าน 
ได้แก่ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรม
การท างานในองค์กร และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตาม



เจตจ านงดังกล่าวและให้เกิดการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน จึงก าหนดมาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตลอดจนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติแก่
ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้  

๑.มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลยพินิจ  

  ๑.๑.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ก ากับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น 
คู่มือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงาน  บนพื้นฐานความสุจริตเป็นธรรม รับผิดชอบ 
ถูกต้องชอบธรรม ยอมรับนับถือ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  ๑.๒.ให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน
หรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่แสดงถึงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการ ปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน เพ่ือเป็นกรอบการปฏิบัติงานอันจะน ามาสู่การลดการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 

  ๑.๓.ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการด าเนินงานหรือปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือไม่เป็นไปตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพ่ือให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์ เสนอแนวทางทางแก้ปัญหา และปูองกันต่อผู้บังคับบัญชา 

  ๑.๔.ให้ด าเนินการส ารวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบและจัดการความเสี่ยง ให้ครอบคลุมถึงการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงินให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  รวมถึงการควบคุมข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้รายงาน
สรุปผลต่อนายกเทศมนตรีต าบลศรีโพธิ์เงินอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  

๒. มาตรการเสริมสร้างการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

 ๒.๑ .ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลการปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 

  ๒.๒.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องสื่อสารถึงความส าคัญและแนวทางในการด าเนินการ ตรวจสอบ
การใช้ดุลยพินิจของเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 

  ๒.๓.น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ  และสะดวกในการ
สืบค้นเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน 

  ๒.๔.มีแนวทางการติดตามทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ  ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใด
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อน ามาปรับปรุงหลักเกณฑ์  แนวทางการปฏิบัติงาน  รวมทั้งให้มีการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นระบบและโปร่งใส 

   2.5. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ ก ากับดูแลและ
ติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับมาตรการ / คู่มือปฏิบัติงาน / ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 



   2.6. ก าหนดจรรยาบรรณ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานและข้ันตอนที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลัก
ความถูกต้อง เสมอภาคและเป็นธรรม 
   2.7. ก าหนดให้นักทรัพยากรบุคคล จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรรวมถึงคู่มือ
หรือมาตรฐานในการให้บริการที่ส าคัญ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 
   2.8. ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการสืบค้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน 
   2.9. ก าหนดให้บุคลากรรายงานการด าเนินงานปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับมาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานและข้ันตอนที่เก่ียวข้อง ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์เหตุการณ์และเสนอแนวทางปูองกันแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหารที่
รับผิดชอบ 
 2.10 ก าหนดให้หน่วยตรวจสอบภายใน ด าเนินการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึงประเด็นด้านการ
ด าเนินงานของหน่วยงานตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานและข้ันตอนที่
เกี่ยวข้อง การควบคุมข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ มาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงานและข้ันตอนที่เก่ียวข้อง โดยรายงานผลต่อผู้บริหาร 
 
 8.มาตรการในการสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
และพนักงานเทศบาล 

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นไปตามตัวชี้วัดที่มีการก าหนดไว้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน จึงจัดท ามาตรการในการสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาลขึ้น โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นที่ตั้ง ดังนี้ 

๑. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่  

๓. กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม  

๔. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ  

๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  

6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  

๗. ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
และถือเป็นแนวปฏิบัติ  

 



 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  4  มกราคม พ.ศ. 2565 
 

 
  

   จรัญ  ยามี 
(นายจรัญ  ยามี) 

    นายกเทศมนตรีต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

 
  


