
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา 

เร่ือง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

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

ด้วยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นประโยชน์สุขต่อประชาชน และเกิดความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ 
(สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ให้เทศบาลกำหนดมาตรการในการ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
เทศบาลตำบลม่วงนา จึงมีมาตรการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
๑.๑ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอย่างน้อยตาม มาตรา ๗ พระราชบัญญัติข้อมูล 

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และไม่เผยแพร่ข้อมูลตาม มาตรา ๑๔ และ ๑๕พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

๑.๒ ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน โดยคำนึงถึง  
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ และความพร้อมของบุคลากร/ทรัพยากรในหน่วยงาน  

๑.๓ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ  
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

๑.๔ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยบน  
เว็บไซต์  

๒. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
๒.๑ ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่  

(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน  
(๒) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีดำเนินงาน  
(๓) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับ 
หน่วยงานของรัฐ  
(๔) กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน และนโยบาย  
(๕) แผนงาน โครงการ ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
(๖) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
(๗) อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  

๒.๒ ระบุวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบุเวลาการดำเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ใน
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน   
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๓. กำหนดกลไกการกำกับติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล โดยแต่งตั ้งคณะทำงานหรือ  
มอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการดูแลเว็บไซต์ เพ่ือให้มีการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็น ปัจจุบัน 
รายงานผลการดำเนินงาน สรุปปัญหาและอุปสรรคต่อหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ จำนวนข่าวที่เผยแพร่  จำนวนผู้เข้าชม
เว็บไซต์ของหน่วยงาน จำนวนผู้ขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์ เป็นต้น  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่    ๑    ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖4  

                                                                                                      

                                                                    ( นายทองปุ่น  การภักดี ) 
                   นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประกาศเทศบาลตําบลม่วงนา 
เร่ือง มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจดัจ้าง 

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

เพื ่อให้การจัดซื ้อจัดจ้างของเทศบาลตําบลม่วงนา มีความโปร่งใส เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ  
ตรวจสอบได้ ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ  กระทรวง การ
คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวทางการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสใน
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กําหนด ตลอดทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วน
ร่วมในการรับรู้ และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตําบล ม่วงนา จึงได้มีการกําหนดมาตรการ ขึ้น ดังนี้  

๑. จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี ปิดประกาศ ณ เทศบาล และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน  
๒. ปิดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ณ เทศบาล และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน  
๓. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เข้ารับการอบรม เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และทักษะ ต่างๆ 

ตามท่ี กรมบัญชีกลางกําหนด  
๔. จัดทําคู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล  
๕. ห้ามมิให้บุคลากรเทศบาล มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญากับเทศบาล ทั้งนี้ การมี ส่วนได้

ส่วนเสียในเรื่องการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
6. ห้ามมิให้บุคลากรของเทศบาล ใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่ดําเนินงานโครงการที่เอ้ือผลประโยชน์ กับตนเอง

หรือผู้อื่น ทั้งที่เก่ียวกับตัวเงิน หรือทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่มิใช่รูปแบบตัวเงินหรือ ทรัพย์สิน  
๗. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนด้านการทุจริต ให้รับทราบโดยทั่วกัน  
8. จัดให้มีระบบตรวจสอบเพื่อป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญากับ เทศบาล 

โดยการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และให้รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ  
9. ให้จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙ 

วรรคหนึ่ง (๔) เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ที่กําหนดให้หน่วยงานของ รัฐ จัดทําสรุปผล
การพิจารณาเป็นรายเดือน ทุกๆ เดือน (ตามแบบ สขร.๑) 

 ทั้งนี้ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และถือเป็นแนวปฏิบัติ  

ประกาศ  ณ  วันที่   1   ตุลาคม  พ.ศ.  2564 
 

                                                                                                        
                        ( นายทองปุ่น  การภักดี ) 
                   นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา 
 
 
 



 
 
 

 
  ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา 

เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบน   
    .................................................... 

 
  รัฐบาลกำหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญ และถือ
เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม เทศบาลตำบลม่วงนา ในฐานะเป็น
หน่วยงานของรัฐซึ่งต้องผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการ       รับ
สินบนเป็นมาตรการสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลตำบลม่วงนาเป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. เทศบาลตำบลม่วงนาคำนึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับหรือให้สินบน
โดยจะไม่ดำเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 
  2. การจัดซื้อจัดจ้างห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ซึ่งการ
ดำเนินการต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  3. เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลม่วงนาจะต้องไม่เสนอว่าจะให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือ
บุคคลอื่นใดโดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และ
กฎหมาย 
  4. เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลม่วงนาต้องปฏิบัติงานตามมาตรการนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือ
ให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยเด็ดขาด 
  5. เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลม่วงนาจะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือ
ประโยชน์ของเทศบาลตำบลม่วงนา หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลม่วงนา หรือประโยชน์ของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับตนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอ่ืนใด 
  6. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือ
ตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบและประเมินผล 
  7. จัดให้มีช่องทางและประชาสัมพันธ์ในการร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่
เทศบาลตำบลม่วงนา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการรับสินบน
ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลม่วงนาผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

   ประกาศ  ณ  วันที่  1    เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

                                        
  ( นายทองปุ่น  การภักดี ) 

                  นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา 
 

 



 

 
 

  ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเทศบาลตำบลม่วงนา   
อำเภอดอจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

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

เทศบาลตำบลม่วงนา  เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการ
พัฒนาตำบลม่วงนา ทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคมและ วัฒนธรรม และปฏิบัติตามภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้เร่งดำ เนินการให้เกิดผล อย่างเป็น
รูปธรรม กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นเป็นนโยบายเน้นหนักที่จะต้อง  ดำเนินการควบคู่ไป
กับทุกภารกิจ / โครงการของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้แผนงาน “มหาดไทยใสสะอาด” เน้นมาตรการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้นส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลเน้นในเชิงปฏิบัติและ
สนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อำเภอใสสะอาด”และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาดทั่วประเทศ”   

เทศบาลตำบลม่วงนาจึงขอประกาศเจตนารมณ์ที่จะยึดถือปฏิบัติตามประกาศ คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ฉบับที ่ 69/2557 เรื ่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต  ประพฤติมิชอบ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.2542 ในการปฏิบัติดังนี้  

1. ปฏิบัติราชการตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ไม่ละเว้นการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติ   
    หน้าที่เกินเลยจากท่ีกฎหมายกำหนด  
3. ปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม โดยเป็นไปภายใต้การกำกับดูแลของ 

นายอำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างเคร่งครัด  
4. การดำเนินการด้านงบประมาณต่างๆ จะยึดหลัก คุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ใน   
    ทุกกระบวนการ  
5. กวดขันการปฏิบัติของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน ให้ไม่มีการทุจริต เน้นในการปลูก  
    จิตสำนึกทีด ี 
6. ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ ดำ เนิน

ชีวิต ยึดมั่นความพอเพียง    
7. เร่งพัฒนาระบบกลไกการควบคุมถ่วงดุลอำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 
8. ส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน  รวมถึง

องค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
9. มุ่งพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน ในการ  ป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรม จรรยาวิชาชีพ และเสริมสร้างค่านิยม 
12 ประการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
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เทศบาลตำบลม่วงนาจะยึดมั่นในเจตนารมณ์ฉบับนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ  แก้ไขปัญหาการทุจริต

คอรัปชั่นในภาพรวมของประเทศ และร่วมกันสร้างค่านิยมที่ดีงามของสังคมไทย  ในการยึดถือหลักความซื่อสัตย์สุจริต
และหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งจะขับเคลื่อนนโยบายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ติดตามการปฏิบัติงานของภาครัฐ เพื่อช่วยกันสกัดกั้นและทำให้การ ทุจริตคอรัปชั่นหมดไปจากสังคมไทยและในวง
ราชการอย่างยั่งยืน   

                            จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   1   ตลุาคม  พ.ศ.  2564 
 

                                                                                                
( นายทองปุ่น  การภักดี ) 

              นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา 
 

 
 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

     
                                                      ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา 
                                                 เรื่อง   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

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

                        ด้วยเทศบาลตำบลม่วงนา  มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปด้วย
ความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงใดๆที่จะทำให้การพิจารณาใช้อำนาจขาดความเป็นกลาง  บริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีมาตรการป้องกันการทุจริต มีการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร รวมถึงมาตรการภายใน
ต่างๆเพ่ือป้องกันการทุจริต  สงวนรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวมและมีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบ
ได้ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ( Integrity 
Transparency Assessment : ITA)  ได้กำหนดตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต  โดยให้หน่วยงานจัดให้มีมาตรการภายใน
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ในหัวข้อ “มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ” นั้น 
  
                       เพื่อให้การใช้ดุลพินิจของผู้มีหน้าที่และอำนาจในการตัดสินใจ อนุญาต อนุมัติ หรือมีคำสั่งในเรื่อง
ต่างๆเป็นไปอย่างรอบคอบมีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจอย่างเพียงพอ เทศบาลตำบลม่วงนา จึงได้
กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดังนี้ 

                       ๑. ระดับผู้บังคับบัญชา การใช้ดุลพินิจให้อาศัยหลักดังต่อไปนี้ 
                          ๑.๑ หลักข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งการวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงที่
เกิดข้ึนจากพยานหลักฐานที่มีอยู่ให้เพียงพอและรอบด้านต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริง 
                          ๑.๒ หลักข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานหรือ
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง  
                          ๑.๓ หลักข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน ซึ่งผู ้ใช้ดุลพินิจจะต้องพิจารณาตัดสินใจภายใต้หลัก
ข้อเท็จจริงที่แสวงหาได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง 

                        ๒. ระดับผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากการปฏิบัติตามหลัก ข้อ ๑.๑-๑.๓ แล้ว ให้ถือปฏิบัติตาม
แนวทางดังต่อไปนี้อีก 
                           ๒.๑ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีคู ่มือการปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่แสดงถึง กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพ่ือเป็น
กรอบในการปฏิบัติงานอันจะนำไปสู่การลดการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 
                           ๒.๒ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกใน
การสืบค้นเพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือลดการใช้ดุลพินิจในการดำเนินงาน 
                        ๓. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้
ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ มาตรฐาน คู่มือปฏิบัติงาน
และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการใช้ดุลพินิจในทางมิชอบให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ผู้ปฏิบัติงาน
แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง 
                                                                                                                         / 4. ทุกส่วนงาน
... 



 
                                                                          -๒- 
 
 
                        ๔. ทุกส่วนงานต้องส่งเสริมวิธีการต่างๆเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เช่น 
การพิจารณาร่วมกันในรูปของคณะกรรมการ การนำแนวทางการมีส่วนร่วมหรือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
เป็นต้น                                                                                                              

                            จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน                                             

ประกาศ  ณ  วันที่   1   ตุลาคม  พ.ศ.  2564 
 

                             
 ( นายทองปุ่น  การภักดี ) 

               นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา  
เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และ

ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖5 
 ....................................................... 

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติหลักเกณฑ์และแนวทางในการ  
ปฏิบัติมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีหลักในการปฏิบัติเพื่อกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช. ได้
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เพื่อให้การดำเนินภารกิจงานราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส 
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เทศบาลตำบล
ม่วงนา   โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงกำหนด
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้  

๑.  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
๒.  ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่  
๓.  กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม  
๔.  คิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ  
๕.  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
๖.  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
๗.  ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ  
๘.  ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

  ทั้งนี้ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และถือเป็นแนวปฏิบัติ  

ประกาศ  ณ  วันที่   1   ตุลาคม  พ.ศ.  2564 

                                             
                        ( นายทองปุ่น  การภักดี ) 
                   นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา 
 

 

 

 



 

   ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา 
   เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน 
    กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลม่วงนา 

************************ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ทางเทศบาลตำบลม่วงนา มีแนว

ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อทาหน้าที่หลักในการบูร
ณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในเทศบาลตำบล
ม่วงนา  เพ่ือให้การดาเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลม่วงนา   เป็นไปตามอานาจ
หน้าที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  จึงกำหนดหลักเกณฑ์ 
มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลตำบลม่วงนา ดังนี้  

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา เรื ่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลม่วงนา ”  

ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้  
“เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในเทศบาลตำบลม่วงนา  
“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อ่ืน  
“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดในตำแหน่งหรือ

หน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่ง
หมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย  

“ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน 
ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบ
แผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้กำหนดไว้  

“การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนาเรื่องร้องเรียนเข้าสู่
กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดาเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้
ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดาเนินการภายในเวลา สิบห้าวัน ทั้งนี ้กรณีท่ีข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและ
ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การนาเรื่อง
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือนดาเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย  
ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 

3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
        3.1.1 เรื่องท่ีจะนามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจาก 
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลม่วงนา ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
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(1) กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
(2) กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
(3) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
(4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกิดสมควร 
(5) กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที ่หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

       3.1.2 เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคล
ที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 

3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
       3.2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
       3.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
       3.2.3 การกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควร
เกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพ่ือดำเนินการสืบสวน สอบสวน) 
       3.2.4 คำขอของผู้ร้องเรียน 
       3.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
       3.2.6 ระบุวัน เดือน ป ี
       3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้าม)ี 

3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อม
ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 

3.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
       3.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ทาเป็นหนังสือ 
       3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ 
       3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2 

3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
       3.5.1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ เทศบาลตำบลม่วงนา เลขที่  72 หมู่ 2   
ตำบลม่วงนา  อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์  46000 
       3.5.2 ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สานักงานที่ www. เทศบาลตำบลม่วงนา(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) 
     3.5.3 ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์ 

- หนังสือร้องเรียน (ลงซื่อผู้ร้องเรียน) 
- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงซื่อไม่ร้องเรียน)                                                                                         

      3.5.4 ร้องเรียนทางโทรศัพท์  ๐43 019  103 
     3.5.5 ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ค “เทศบาลตำบลม่วงนา” 
       3.5.6 ร้องเรียนทาง  LINE  เทศบาลตำบลม่วงนา 

จึงขอประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   1   ตุลาคม  พ.ศ.  2564 

                                                                         
                     ( นายทองปุ่น  การภักดี  ) 
                 นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา 
 



 
 
 
  

                                                    ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา 
                 เรื่อง   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
                                                  ----------------------------------- 

                        ด้วยเทศบาลตำบลม่วงนา  ได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามนโยบาย
รัฐบาลซึ่งได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและมีเจตนารมณ์ในการ
ดำเนินงานอย่างโปร่งใส  มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 
และเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 

                        ดังนั้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง  เทศบาลตำบลม่วงนา จึงได้ประกาศมาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ดังนี้ 
                        ๑. ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลม่วงนา  ต้องมีความเข้าใจความหมายของการขั ดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interrest)   
                                   การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน  
หมายถึง  การีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว  โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลายรูปแบบไม่
จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น  แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆท่ีไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ 
                          ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง  เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการ
ละเมิดต่อกฎหมาย ด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที ่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและ
ความเป็นธรรม ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน
และสังคมต้องสูญเสียไป 
                          ๒. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interrest)   
                          การส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interrest) สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้  รวมถึงไม่มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interrest)   
                          ๓. พฤติกรรมที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interrest)   
                          (๑) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควร
ได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 
                                                                                                                                 /(๒) การ
... 



                                                            -๒- 

 
                          (๒) การเข้าเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
                          (๓) การกำหนดนโยบาย การเสนอหรือให้ความเห็นชอบกฎหมาย ระเบียบ กฎใดๆอันเป็นการเอ้ือ
ประโยชน์ต่อกิจการของตน คู่สมรส บุตร หรือบิดามารดา 
                          (๔) การใช้ข้อมูลภายในของรัฐที่ยังเป็นความลับอยู่ซึ่งตนได้รับหรือรู้จากการปฏิบัติหน้าที่หรือการ
ใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริต 
                          (๕) การริเริ่ม เสนอ จัดทำ อนุมัติโครงการของหน่วยงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคล
หนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
                          (๖) การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่เพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 
                          (๗) การคับของขวัญ ของที่ระลึก เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ที่มีผู้
มอบให้ในโอกาสที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ของตนหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  แม้ว่าผู้มอบจะระบุ
ให้เป็นการส่วนตัวก็ตาม เว้นแต่เป็นสิ่งที่อาจได้รับตามกฎหมายหรือกฎ หรือเป็นสิ่งที่ได้รับตามจำนวนที่สมควรตามปกติ
ประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป                        

                            จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   1   ตลุาคม  พ.ศ.  2564 
 

                             
  ( นายทองปุ่น  การภักดี ) 

                 นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา 
 

    

   

 


