
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ประกาศเทศบาลต าบลตลาด 
เร่ือง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

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

๑. ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
 ประเภทข้อมูลที่เทศบาลต าบลตลาด จะขึ้นเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ของเทศบาลต าบลตลาด เนื้อหาต้อง
เป็นไปตาม “มาตรฐานเว็ปไซต์ภาครัฐ” (Goveerrnment Website Standard) ที่ก าหนด โดยเทสบาลต าบล
ตลาด ได้ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทางเว็ปไซต์ รายละเอียดดังนี้ 

 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานที่เผยแพร่ข้อมูลตลอดจนบริการของหน่วย 
๑.๑)  ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน 

 - ประวัติความเป็นมา 
 - วิสันทัศน์ พันธกิจ 
 - โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อ านาจหน้าที่ 
 - ภารกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบขอบหน่วย 
 - ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 
 - แผนงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 - ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และแผนที่ตั้ง 
 - ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail Address) 

๑.๒) ข้อมูลผู้บริหารเทศบาลต าบลตลาด  
- รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ประกอบด้วยชื่อ – นามสกุล และต าแหน่ง  
- วิสัยทัศน์ นโยบายต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่น 

๑.๓) ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 - ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 
 - ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การฝึกอบรม เป็นต้น 

๑.๔) เว็บลิงค์ 
- ส่วนงานภายใน  
- หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องโดยตรง  
- เว็บไซต์อ่ืนๆ ที่น่าสนใจ 

๑.๕) กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน  
- กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการ

ปฏิบัติงานของท้องถิ่น 
 

-๒-/๑.๖) ข้อมูลการ… 



-๒- 
 

๑.๖) ข้อมูลการให้บริการ  
- แสดงข้อมูลการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการบริการต่างๆแก่

ประชาชน 

ส่วนที่ ๒ การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ  

๒.๑ ถาม-ตอบ (Q & A)  
- ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูล หรือข้อสงสัยมายังหน่วยงาน  

๒.๒) ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ  
- ช่องทางการแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เช่น e-mail , Web board , Blog เป็นต้นไป  
- ช่องทางการร้องเรียน และการติดตามสถานะเรื่องร้องเรียน 

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวลงเว็บไซต์โดยข้อมูล 
ดังกล่าวต้องเป็นความจริงและได้รับอนุญาตจากผู้บริหารก่อน จึงจะน าขึ้นเผยแพร่เว็บไซต์ของเทศบาลต าบลตลาด
ได้ 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
                                                 ว่าที่ ร.อ.  

           (สกล  พละเสน) 
           ปลัดเทศบาล ปฏิบัตหิน้าที่                     
           นายกเทศมนตรีต าบลตลาด 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศเทศบาลต าบลตลาด 
เร่ือง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

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

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี ๒๕๖๔ ได้
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงานดังนั้นเทศบาลต าบลตลาด
จึงได้ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นแนวทางของหน่วยงานดังนี้ 

๑. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการบันทึกขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารการพัสดุภาครัฐ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ด าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ ตามวิธีการกรมบัญชีการก าหนดดังนี้  

(๑) จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง  
(๒) จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบ

รายการก่อสร้าง  
(๓) จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง  
(๔) จัดท ารายงานการพิจารณาผล  
(๕) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  

๒. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างแสวงหาผลประโยชน์หรือยอมให้
ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง  

๓. ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติต่อผู้เสนอราคาทุกรายอย่างเท่า
เทียมกันเพ่ือสนับสนุนการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

          ๔. เมื่อมีการร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสหรือการทุจริตในหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็วจึงแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ร้องเรียน
ทราบ 

          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
                                                 ว่าที่ ร.อ.  

           (สกล  พละเสน) 
           ปลัดเทศบาล ปฏิบัตหิน้าที่                     
           นายกเทศมนตรีต าบลตลาด 

 

 



 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลตลาด 
เร่ือง มาตรการการป้องกันการรับสิน 

********************* 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 

๒๕๖๔) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี ๒๕๖๔ 
ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ดังนั้น เทศบาลต าบล
ตลาดจึงให้ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจ าปี ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติการรับสินบน
การใช้อ านาจหน้าที่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้อ่ืนที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยตามยุทธศาสตร์
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  

มาตรการป้องกันการรับสินบน 
ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรันหรือลามถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อันควรได้พามกฎหมาย กฎ หรือชัยบังค้นที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายให้ได้รับทรัพย์สินใน
เรื่องนี้ ได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินเบี้ยเลี้ยงเห็นทางไปรับราชการ ค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ การรับ
สวัสดิการต่างๆที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเดินทางปกติและการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึง
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนาเว้นแต่การรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนโดยอบรมจรรยา  ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังต่อไปนี้  

๑. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินจากปู่ ย่า ตา ยายลูก 
หลาน  เหลน พ่ี ลุง ป้า น้า อาหรือจากญาติของคู่สมรสในกษณะของชั้นต่างๆในความเป็นญาติเช่นเดียวกันที่ ได้
กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น การรับทรัพย์สินฯ ในกรณีนี้จึงไม่สามารถ
น าไปใช้อ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนโดจากนิติบุคคลได้ประกอบกับการรับทรัพย์สินจากญาติเจ้าหน้าที่
ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จ ากัดจ านวนในการรับ ทั้งนี้จะได้รับได้ในจ านวนเท่าไร จึงขึ้นอยู่กับความสามารถใน
การให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สิน  

๒. การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิไปญาติเนื่องในโอกาสต่างๆโดยปกติ
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ได้ปฏิบัติในสังคมเท่านั้น และต้ องมีมูลค่าใน
การรับแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท 

๓. การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอ่ืนซึ่งมีใช้ญาติ อาทิ พาไปรับประทานอาหารมอบ
บัตรท านงของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆโดนปกติตามธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือให้
กันตามมารยาทสังคมเท่านั้นและมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่าไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท  

๔. การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นการให้ลักษณะให้บุคคลทั่วไป  
๕. ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณี

ปกติประเพณีนิยม ที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยม เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มีได้  

 
-๒-/๖. ห้ามเจ้าหน้าที่…. 



-๒- 
 

๖. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นในให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐเว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้
ตามปกติประเพ ณ นิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท  

๗. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพรหรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ
เพ่ือเป็นการป้องกันการฝ่าฝืน กฎระเบียบ อีกทั้งเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  

๘. ในกรณีที่ที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลซึ่งในการรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้รับ ๆ จะต้องแจ้งราบละเอียด ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่ง
เป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยสถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐนั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระท าได้ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุด เพ่ือวินิจฉัยว่ามีเหตุผลความ
จ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ก็ให้คืนทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ทันที หากเป็นกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ให้กับ
หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว  

๙. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ราชการหรือการใช้สวัสดิการไตของส่วนรวมเพ่ือการจัดหาของขวัญให้แก่
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด 

กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน 
๑. แสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์

ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ถูกต้องตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับ
ประโยชน์ส่วนรวมหรือความแตกต่างระหว่างสินน้ าโตและสินบนได้รวมถึงการแจ้งเตือนในกรณีที่อาจเกิดความ
เสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่ การด าเนินการ
รับนักเรียนเป็นต้น 

๒. การสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระทับเห็นความส าคัญและมีจิตส านึกใน
การต่อต้านการทุจริต คอร์รับชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรฐานควบคุมภายในเกี่ยวป้องกันการทุจริต คอร์รับชั่น การให้
หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ  

๓. ก ากับดูแลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัดเป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด  

๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐครอบคลุมการปฏิบติ
หน้าที่ราชการบยังเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการ อาทิการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อน
ต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดย
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือน าไปปฏิบัติในโครงการกิจกรรมที่อยู่ในความ
รับผิดชอบและควบคุมการดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้  

๕ ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการ
ทุจริตคอรัปชั่น การรับหรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิเสธต่อการกระท าโดยใช้มาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามก าหนดไว้ใน
กระบวนการจัดภายห้องเรียน  

 
-๓-/๖. การฝ่าฝืน... 



-๓- 
 
๖. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระท าผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้องด าเนินการทาง
วินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น  

๗. เจ้าหน้าที่ ของรัฐที่มีการรับทรัพย์สิน อ่ืนใดที่ เป็นการฝ่าฝืนการรับทรัพย์สินฯ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราการทุจริต มาตรา ๑๐๓ จะต้องรับโทษตาม
มาตรา ๓๒ มีโทษจ าคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ ผู้ใดให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่หน้าที่ของรัฐเพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ ประวังการกระท าการอันมิ
ชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๒๓/
๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๘. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจากการใช้
อ านาจหน้าที่ขบเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่และได้เรียกรับ ทรัพย์สินจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น ๆ การรับ
ทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๔๙ มีโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือจ าคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท  

๙. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินการอยางสม่ าเสนอเพ่ือสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมายแรงสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

ช่องทางการร้องเรียน/การรับเบาะแส 
๑. แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเยนโดยตรง  
๒. ทางโรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๔๑๕๒๓๔  
๓. ร้องเรียนผ่านผู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
๔. ร้องเรียนผ่านเว็ปไซต์เทศบาลต าบลตลาด 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
                                                 ว่าที่ ร.อ.  

           (สกล  พละเสน) 
           ปลัดเทศบาล ปฏิบัตหิน้าที่                     
           นายกเทศมนตรีต าบลตลาด 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลตลาด 
เร่ือง มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์สนานกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

********************* 
ตามยุทศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตระยะที่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และการประเมิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี ๒๕๖๔ ได้ก าหนดให้มีมาตรการภายใน เพ่ือเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริตในองค์กรภาครัฐ เทศบาลบ้านตลาด จึงได้จัดท าประกาศมาตรการการป้องกันการรัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมดังนี้  

๑. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีการควบคุม ก ากับติด ตาม
สนับสนุนและขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกันผลประโยชน์ส่วนรวม
รวมถึงสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา  

๒ ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ สอดส่องและร่วมกันป้องกันการกระท าที่เข้าข่าย
ดังกล่าวตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ  

๓. ก าหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับดังนี้  
๓.๑ การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น  
๓.๒ การไปอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ใด ๆ ให้แก่

ตนเองและผู้อ่ืน 
๓.๓ การไม่กระท าใดๆ อันเกิดการเบียดบังผมประโยชน์ที่เป็นเงินหรับผลประโยชน์อ่ืนใดในการ

ปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน  
๓.๔ การไม่น าข้อมูลความลับของหน่วยงานในแสวงหาทะโยชน์ส่วนตัว ประโยชน์ของพวกพ้อง

และครอบครัว  
๓.๕ การไม่น้ าเงิน บุคลากร และทรัพย์สินใดๆ ของหน่วยงานไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือ

ผู้อื่น 
๓.๖ การไม่ใช้เวลางาน ในการแรงหาประโยชน์ส่วนตน  
๓.๗ การไม่รับงานและปฏิบัติงานภายนอก ที่ก่อให้เกิดประโยชน์จัดแย้งกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น

การปฏิบัติชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นการเฉพาะจากผู้บริหาร  
๓.๘ การไม่นาคนามสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการให้คุณให้โทษการพิจารณา

ตัดสินอนุมัติโครงการ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นเหตุในการเลือกปฏิบัติ  
๔. ก าหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสียในกระการประชุมเพ่ือพิจารนายกจากที่

ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาวาระนั้นๆ หรือแจ้งต่อที่ประชุมเก่ียวกับการมีส่วนได้เสียก่อนเริ่มใน
การประทุมในวาระดังกล่าว ตลอดจนให้บันทึกข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม 

 
-๒-/๕. ก าหนดให้มี… 



-๒- 
 

๕. ก าหนดให้มีการด าเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมต่อ
ผู้บริหารและบุคลากร ซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระท าความผิดที่เก่ียวกับการขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ทั้งในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุนหรือมีการรับรองข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นเท็จ
รวมถึงการเพ็กเฉยต่อการกระท าผิด หรอืการรับทราบว่ามีการกระท าความผิดแต่ไม่เป็นการจัดการให้ถูกต้อง  

๖. ให้การสนับสนุนยกย่อง ชุมเชยให้รางวัลแก่ผู้บริหารและคลากรที่มีความซื่อตรง ซื่อสัตย์
สุจริต มีธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตและการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
                                                 ว่าที่ ร.อ.  

           (สกล  พละเสน) 
           ปลัดเทศบาล ปฏิบัตหิน้าที่                     
           นายกเทศมนตรีต าบลตลาด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศเทศบาลต าบลตลาด 
เร่ือง มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

********************* 
ตามยุทศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตระยะที่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี ๒๕๖๔ ได้ก าหนดให้มีมาตรการภายใน เพ่ือเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริตในองค์กรภาครัฐ จึงได้ประกาศเจตจ านงสุจริต เพ่ือพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส จ านวน ๔ ด้าน 
ให้แก่ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมการ
ท างานในองค์กรและด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามเจตจ านง
ดังกล่าว และเกิดการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เทศบาลต าบลตลาด จึงก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลย
พินิจ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตลอดจนใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้  

๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลพินิจ 
๑.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วย

ความซื่อสัตย์ สุจริต ก ากับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น 
คู่มือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงาน บนพ้ืนฐานความสุจริตธรรม รับผิดชอบถูกต้อง
ขอบธรรม ยอมรับนับถือและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

๑.๒ ให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ  และจัดให้มีคู่มือการ
ปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่แสดงถึงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา การปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจนเพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานบันจะน ามาสุการการให้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 

๑.๓ ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการด าเนินงานหรือการปฏิบติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายกฎ 
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนโตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหรือไม่เป็นไปตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพ่ือให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และป้องกันต่อผู้บังคับบัญชา 

๑.๔ ด าเนินการส ารวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบและจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมถึ งการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลตลาด ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนโดที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงกรควบคุมข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนโดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  

 
 
 

-๒-/๒. มาตรการเสริมสร้าง... 



-๒- 

๒. มาตรการเสริมสร้างการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  
๒.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายกฎ 

ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  
๒.๒ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องสื่อสารถึงความส าคัญและแนวทางในการด าเนินการ

ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  
๒.๓ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการสืบค้น

เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน  
๒.๔ มีแนวทางการติดตามทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืน

ได้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพ่ือน ามาปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้มีการพัฒนาระบบ
การตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานในองคก์รให้เป็นระบบและโปร่งใส  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
                                                 ว่าที่ ร.อ.  

           (สกล  พละเสน) 
           ปลัดเทศบาล ปฏิบัตหิน้าที่                     
           นายกเทศมนตรีต าบลตลาด 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศเทศบาลต าบลตลาด 
เร่ือง มาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

********************* 
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเทศบาลต าบลตลาดประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่เทศบาลต าบลตลาดได้ประกาศก าหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลตลาดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการ
พนักงานลูกจ้างยศถือเป็นหลักการหรือแนวทางปฏิบัติเพ่ือเป็นเครื่องกับความประพฤติของตนเทศบาลต าบลตลาด
จึงมีนโยบายการก าหนดความรับผิดชอบแนวทางปฏิบัติและข้อก าหนดในการด าเนินการที่เหมาะสมเพ่ือป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้  

๑. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตการให้หรือรับสินบนจรรยาบรรณวิชาชีพ
รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับของเทศบาลต าบลตลาดโดยไม่ต้องโปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุก
รูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

๒. ไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นการให้หรือรับสินบน
แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลตลาดในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๓. ไม่ละเลยหรือเพาเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบและให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ  

๔. ในการด าเนินการโด ๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นบุคลากรทุกระดับจะต้อง
ปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วยความระมัดระวัง  

    ๔.๑ การให้หรือรับของขวัญของก านัลการเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่ท าหนไว้  

    ๔๒ ไม่รับทรัพย์สินสิ่งของของขวัญของก านัลโด ๆ หรือประโยชน์อ่ืนอันเป็นการชักน่าให้เกิด
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน  

    ๔.๓ การให้เงินสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเงินวัตถุหรือทรัพย์สินแก่กิจกรรมหรือโครงการใดต้องมี
การระบุชื่อเทศบาลต าบลตลาดโดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและต้อง
ด าเนินการด้วยความโปร่งใสผ่านขั้นตอนตามระเบียบที่ก าหนดไว้และถูกต้องตามกฎหมาย 

๔.๔ การจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐหรือเอกชนรวมถึงการติดต่องานกับภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
หรือเอกชนตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่ในการควบคุมก ากับ
ดูแลจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสซื้อสัตย์และต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
 

                                                                                       ๒-/๔.๕ เทศบาลต าบลตลาด… 



-๒- 
                

             ๔.๕ เทศบาลต าบลตลาดมีนโยบายเป็นกลางทางการเมืองโดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและ
เสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักท่ีจะไม่ค้าเนาสารหรือด าเนินกิจกรรมโต ๆ รวมถึงการน า
ทรัพยากรใด ๆ ไปใช้เพ่ือด าเนินการหรือกิจกรรมทางการเมืองอันจะท าให้เทศบาลต าบลตลาดสูญเสียความเป็น
กลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง 

  มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
          ๑. เทศบาลต าบลตลาดจะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความส าคัญและมี

จิตส านึกในการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นรวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่นการให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ  

          ๒. แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นนี้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงาน
บุคคลตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากรการเลี่ยนต าแหน่งการฝึกอบรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหนที่เสียสารท าความเข้าใจกับพนักงาน
ผู้ใต้บังคับบญัชาเพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติในหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้  

          ๓. เทศบาลต าบลตลาดจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานหรือบุคคลอ่ืนใดที่แจ้งเบาะแส
หรือหลักฐานเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลตลาดรวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธต่อการกระท า
โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่นตามที่ก าหนดไว้ใน
นโยบายการรับข้อร้องเรียน  

         ๔. ผู้ที่กระท าการทุจริตคอร์รัปชั่นถือเป็นการกระท าผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่ก าหนดไว้รวมถึงอาจได้รับโทษ
ตามกฎหมายหากการกระท านั้นผิดกฎหมายด้วย  

         ๕. เทศบาลต าบลตลาดวะสอบทานแนวทางปฏิบัติและมาตรการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย 

         ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น 
          การรับเรื่องแจ้งเบาะแสขับร้องเรียนการกระท าที่อาจท าให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริต

คอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นกับเทศบาลต าบลตลาดโดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อมโดยผ่านช่องทางการรับเรื่องท่ีได้ก าหนดไว้
ในนโยบายแบบนี้โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องท่ีจะแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนพร้อมชื่อที่อยู่
และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ส่งมายังเทศบาลต าบลตลาดหมู่ที่ ๓ จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
                                                 ว่าที่ ร.อ.  

           (สกล  พละเสน) 
           ปลัดเทศบาล ปฏิบัตหิน้าที่                     
           นายกเทศมนตรีต าบลตลาด 


