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ประกาศเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

เรื่อง  มาตรการ  กลไก  ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

-------------------------------- 
  ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
มาตรา 8  วรรค 1 (3)(4)  ได้ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  ส่วนราชการจะต้อง
ด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐ  และจะต้องมีแนวทางในการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน  และรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับนโยบายในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 

  ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการ  ประกอบประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีต าบลท่าเยี่ยม  
ที่จะปฏิบัติราชการโดยให้ความส าคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ  และสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างในทุกข้ันตอนตามที่กฎหมายก าหนดไว้  จึงก าหนดมาตรการ  กลไก  ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

1.  ความหมายของการมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน  หมายถึง  กระบวนการที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่

เกี่ยวข้องมีโอกาสเข้าร่วมในกระบวนการหรือขั้นตอนต่างๆ  ของการบริหาร  ตั้งแต่การรับรู้ข้อมูล  การปฏิบัติงาน  
การร่วมแสดงทัศนะความคิด  การร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  การร่วมคิดแนว
ทางการแก้ไขปัญหา  การร่วมในกระบวนการตัดสินใจ  การร่วมในการด าเนินการ  และการมีส่วนร่วมติดตาม
ประเมินผล  รวมทั้งการร่วมรับประโยชน์จากการพัฒนา 

2. ระดับการมีส่วนร่วม 
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาล

ต าบลท่าเยี่ยม  ใน 5 ระดับการมีส่วนร่วม  ดังนี้ 
ระดับที่ 1 การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร  เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ  ของหน่วยงาน เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อยที่สุด  แต่ถือว่า
เป็นขั้นพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม  โดยหน่วยงานมีหน้าที่น าเสนอข้อมูลที่เป็นจริง  ถูกต้อง  ทันสมัยและเข้าถึงได้  
ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน  โดยรูปแบบการมี
ส่วนร่วมในระดับนี้อยู่ในลักษณะการให้ข้อมูลทางเดียว  จากรัฐสู่ประชาชน 

 
/ระดับที่ 2................. 
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ระดับท่ี 2  การมีส่วนร่วมในระดับการปรึกษาหารือ  เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ให้ข้อมูล  ข้อเท็จจริง  และแสดงความคิดเห็น  รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการ/การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐอย่างอิสระและเป็นระบบ  โดยหน่วยงานจัดให้มีกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  และน าข้อเสนอแนะ  ความคิดเห็นและประเด็นที่ประชาชนเป็นห่วง  
ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบาย  หรือพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานในหน่วยงานและประกอบการตัดสินใจ 
          

ระดับท่ี 3  การมีส่วนร่วมในระดับให้เข้ามามีบทบาท  เป็นลักษณะที่ประชาชนเข้าใจ  มีส่วน
ร่วมหรือเก่ียวข้องในกระบวนการการวางแผนและตัดสินใจ  ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างรัฐ
กับประชาชนอย่างจริงจัง  และมีจุดมุ่งหมายชัดเจน  โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการ
วางแผนงานโครงการและวิธีการปฏิบัติ  ซึ่งหน่วยงานมีหน้าที่จัดระบบอ านวยความสะดวก  และยอมรับการ
เสนอแนะ  และมีการตัดสินใจร่วมกับภาคประชาชน  การมีส่วนร่วมระดับนี้อาจจะด าเนินการในรูปแบบกรรมการ
ที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วม 

ระดับที่ 4  การมีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือ  เป็นการให้ความส าคัญกับบทบาทของ
ประชาชนในระดับสูง  โดยมีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การมีส่วนร่วมกับประชาชนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ  ตั้งแต่
การระบุปัญหา  พัฒนาทางเลือก  และแนวทางแก้ไข  รวมทั้งการเป็นภาคีในการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน  
การมีส่วนร่วมในระดับนี้ คือ  การที่หน่วยงานสัญญากับประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงาน
ร่วมกัน  และน าแนวคิดใหม่ๆ  หรือข้อเสนอแนะของประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะท าได ้

ระดับที่ 5  การมีส่วนร่วมในระดับเสริมอ านาจประชาชน  เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่
ประชาชนมีบทบาทในระดับสูงสุด  โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในการเป็นผู้ตัดสินใจ  ซึ่งผลการ
ตัดสินใจมีผลผูกพันให้หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามการตัดสินใจของประชาชน  การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ระดับสูงสุดนี้  เน้นให้ประชาชนมีบทบาทในการบริหารจัดการโดยเป็นผู้ด าเนินภารกิจ  และหน่วยงานมีหน้าที่ ใน
การส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้น  ประโยชน์ของการตัดสินใจในขั้นนี้ คือ  การสร้างการเรียนรู้  ความเข้าใจและ
ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน 

3. มาตรการ/กลไก/แนวทางในการเสริมสร้างการเข้ามามีส่วนร่วม 
3.1 ให้หน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการ  การอนุมัติ  การอนุญาต  หรือด าเนินกิจกรรม

ร่วมกับประชาชนและหน่วยงานองค์กรภาคีต่างๆ  จัดให้มีช่องทางและกิจกรรมให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจให้ชัดเจน 

3.2 ให้จัดท าและเผยแพร่วิธีการ  หรือขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งในหน่วยงานและสื่อสาธารณะของหน่วยงานอย่างเปิดเผย 

3.3 ก าหนดให้มีระบบด าเนินงานสร้างการมีส่วนร่วม  หรือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภารกิจ  ประกอบด้วย  3 ขั้นตอน  คือ  ก่อนวางแผนด าเนินงาน  ระหว่างด าเนินงาน  
และหลังด าเนินงาน 

/3.4 ส่งเสริม.... 
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3.4 ส่งเสริม  สนับสนุน  การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอก  โดยเฉพาะ  ผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง  การแจ้งเบาะแส  และรณรงค์สร้างความรู้  ความเข้าใจ
ในภารกิจหน้าที่  วิธีการด าเนินงานของหน่วยงาน  ซึ่งเน้นการปลอดการทุจริตเพ่ือให้เกิดพลังเข้มแข็งช่วยป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3.5 ให้หัวหน้าหน่วยงานท าหน้าที่ก ากับ  ดูแล  และประเมินผลการมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และรายงานผลการด าเนินงานต่อนายกเทศมนตรีต าบลท่าเยี่ยม  อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 

ประกาศฉบับนี้  ก าหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  ส าหรับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
ส่วนเสียที่มีระเบียบ  กฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติใดๆ ไว้เป็นการเฉพาะให้ด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระเบียบหรือ
กฎหมายนั้นก าหนด ดังนั้น  เห็นควรเผยแพร่ประกาศดังกล่าวเพ่ือประชาชนทราบโดยทั่วไป 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ วันที่  25  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     
 
 
             (นายสุนทร  หาญสูงเนิน) 
           นายกเทศมนตรีต าบลท่าเยี่ยม 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
ประกาศเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

เรื่อง  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
-------------------------------- 

  ด้วยรัฐบาลให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  การอ านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน  เพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เป็นประโยชน์สุขต่อประชาชน  และเกิด
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมจึงมีมาตรการก าหนดแนวทางปฏิบัติ  
ดังนี้ 

1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
1.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอย่างน้อย  ตามมาตรา 7  พระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  มาตรา  43  และมาตรา  44  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 25๔๖  และไม่เผยแพร่ข้อมูลตาม  มาตรา 14  และ 15  พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   

1.2  ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย  เป็นปัจจุบัน  โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์  และความพร้อมของบุคลากร/ทรัพยากรในหน่วยงาน 

1.3  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

1.4  ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยบน
เว็บไซต์ 
  2.  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
       2.1  ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ  ได้แก่ 
   (1)  โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
   (2)  สรุปอ านาจหน้าที่ท่ีส าคัญและวิธีด าเนินงาน 
   (3)  สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร  หรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงาน
ของรัฐ 
   (4)  กฎ  ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน  และนโยบาย 
   (5)  แผนงาน  โครงการ  ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน  การใช้จ่ายงบประมาณ  
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ  การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
   (6)  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
   (7)  อื่นๆ  ตามความเหมาะสม 
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       2.2 ระบุวิธีการ  ขั้นตอนการด าเนินงาน  ระบุเวลาการด าเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนอย่างชัดเจน 
  3.  ก าหนดกลไกการก ากับติดตามการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล  โดยแต่งตั้งคณะท างานหรือ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการดูแลเว็บไซต์  เพ่ือให้มีการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็น
ปัจจุบัน  รายงานผลการด าเนินงาน  สรุปปัญหาและอุปสรรคต่อหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ  จ านวนข่าวที่เผยแพร่  
จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของหน่วยงาน  จ านวนผู้ขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์       เป็นต้น 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ วันที่  25  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     
 
 
             (นายสุนทร  หาญสูงเนิน) 
          นายกเทศมนตรีต าบลท่าเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ประกาศเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

เรื่อง  มาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
-------------------------------- 

  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและประพฤติมิชอบ
และประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐด าเนินการจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นแนวทางของหน่วยงาน  เทศบาล
ต าบลท่าเยี่ยมจึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ดังนี้ 
  1. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ด าเนินการบันทึกขั้นตอนการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  โดยด าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ (E-Government Procurement System : e-GP) ตามวิธีการตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด  ดังนี้ 
      (๑)  จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
      (๒) การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบ
รายการก่อสร้าง 
      (๓)  จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 
      (๔)  จัดท ารายงานผลการพิจารณา 
      (๕)  ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือการจ้าง 
      (๖)  การท าสัญญา 
      (๗)  การบริหารสัญญา 
  2. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแสวงหาผลประโยชน์หรือยอมให้
ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง 
  3. ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติต่อผู้เสนอราคาทุกรายอย่างเท่า
เทยีมกัน  เพื่อสนับสนุนการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  4. เมื่อมีการร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมี
การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็วแล้ว  จึงแจ้งผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ร้องเรียนทราบ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ วันที่  25  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  
 
 
            (นายสุนทร  หาญสูงเนนิ) 
          นายกเทศมนตรีต าบลท่าเยี่ยม 

 



 

 

 
ประกาศเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

เรื่อง  มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
-------------------------------- 

  เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมมีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
หน่วยงานและสอดคล้องกับหลักการ  ตามมาตรา 8  ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  คือ คุ้มค่า  โปร่งใส  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตรวจสอบได้  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
จึงก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง  ดังนี้ 

1. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง  ของหน่วยงาน  พร้อมปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานภายใน 30 
วันท าการ  หลังจากได้รับความเห็นชอบวางเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือผู้มีอ านาจในการพิจารณางบประมาณ 

2. จัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการ  และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ  ภายใน 5 วันท าการ  หลังจากเสร็จสิ้ นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละ
โครงการและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ  เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีการร้องขอตามรายการ  
ดังต่อไปนี้ 

2.1 รายงานขอซื้อขอจ้าง 
2.2 เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี) 
2.3 ประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนและเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง 
2.4 ข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอราคาทุกราย 
2.5 บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
2.6 ประกาศผลผู้ชนะของแต่ละโครงการ 
2.7 จัดท าใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง  สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือ

ข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี) 
2.8 บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 

3. ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่มีหน้าที่ด าเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  มีส่วนได้เสียกับ
ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น ทั้งนี้  การมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

4. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่  ด าเนินการโครงการที่เ อ้ือ
ผลประโยชน์กับตนเองหรือเครือญาติท้ังที่เก่ียวกับตัวเงิน หรือทรัพย์สินและผลประโยชน์อ่ืนๆ  ที่มิใช้รูปตัวเงินหรือ
ทรัพย์สิน 

/5. จัดให้มีระบบ.............. 
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5. จัดให้มีระบบตรวจสอบเพ่ือป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของ
หน่วยงานส าหรับผู้ที่มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  และเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง  โดยเจ้าหน้าที่รายงานผล
การด าเนินการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนดเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นประจ าทุกเดือน 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ วันที่  25  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     
 
 

            (นายสุนทร  หาญสูงเนนิ) 
          นายกเทศมนตรีต าบลท่าเยี่ยม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ประกาศเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
-------------------------------- 

  ด้วยเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการด าเนินงานขององค์กรให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใส  เป็นธรรม  ปราศจากการแทรกแซงใดๆ  ที่จะท าให้ขาดความเป็นกลาง  บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต  มีมาตรการป้องกันการทุจริต  มีการแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร รวมถึงมาตรการภายในต่างๆ  
เพ่ือป้องกันการทุจริต  รักษาไว้ซึ่งประโยชน์ส่วนรวมและมีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบได้  นั้น 
 

  เพ่ือให้การใช้ดุลพินิจของผู้มีหน้าที่และอ านาจในการตัดสินใจ  อนุญาต  อนุมัติหรือมีค าสั่งใน
เรื่องต่างๆ  เป็นอย่างรอบคอบมีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจอย่างเพียงพอ  เทศบาลต าบลท่า
เยี่ยม  จึงได้ก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  ดังนี้ 
  1.  ระดับผู้บังคับบัญชา  การใช้ดุลพินิจให้อาศัยหลักดังต่อไปนี้ 
       1.1 หลักข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  ซึ่งการวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้น  ต้องตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนจากพยานหลักฐานที่มีอยู่ให้เพียงพอและรอบด้านต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริง 
       1.2 หลักข้อกฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับ  หนังสือสั่งการ  มาตรฐาน  คู่มือการ
ปฏิบัติงานหรือขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง 
       1.3  หลักข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน  ซึ่งผู้ใช้ดุลพินิจจะต้องพิจารณาตัดสินใจภายใต้หลัก
ข้อเท็จจริงที่แสวงหาได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน  และข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องเชื่อมโยงกัน 
  2.  ระดับผู้ใต้บังคับบัญชา  นอกจากการปฏิบัติตามหลักข้อ 1.1 – 1.3 แล้ว ให้ถือปฏิบัติตาม
แนวทางดังต่อไปนี้อีก  
       2.1  ปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพหรือจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่แสดงถึงกระบวนการ  ขั้นตอน  ระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  
เพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบัติงานอันจะน าไปสู่การลดใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 
       2.2  น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและ
สะดวกในการสืบค้นเพ่ือน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจ  เพื่อลดการใช้ดุลพินิจในการด าเนินงาน 
  3.  ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ  ก ากับดูแล  และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการ
ใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ  มาตรฐาน  คู่มือ
ปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  หากพบว่ามีการใช้ดุลพินิจในทางมิชอบให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
ให้ผู้ปฏิบัติงานแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง 
 
 

/4. ผู้บังคับ...... 
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  4.  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องสื่อสารถึงความส าคัญและแนวทางในการด าเนินการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
  5.  ทุกส่วนงานต้องส่งเสริมวิธีการต่างๆ  เพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
เช่น การพิจารณาร่วมกันในรูปแบบของคณะกรรมการ  การน าแนวทางการมีส่วนร่วมหรือการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน  เป็นต้น 

 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ วันที่   25   เดือน   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     
 
 
             (นายสุนทร  หาญสูงเนิน) 
          นายกเทศมนตรีต าบลท่าเยี่ยม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ประกาศเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน 
-------------------------------- 

  เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและภารกิจอ่ืน  เป็นไปด้วยความโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้  และป้องกันการให้รับสินบน  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  จึงก าหนดมาตรการป้องกันให้หรือรับสินบน  
เพ่ือให้บุคลากรเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. ห้ามใช้ต าแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้ตนเอง ครอบครัวหรือพวกพ้อง 
2. ห้ามรับผลประโยชน์อย่างใดจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น 
3. ห้ามใช้ต าแหน่งหน้าที่  เพื่อเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
4. ห้ามน าเจ้าหน้าที่หรือทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
5. ห้ามน าข้อมูลลับหรือข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
6. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ  ก ากับ ติดตาม ควบคุม พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด  

หากพบว่ามีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงกับการให้หรือรับสินบนให้มีการตักเตือน  เพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดข้ึน 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ วันที่  25  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     
 
            (นายสุนทร  หาญสูงเนนิ) 
          นายกเทศมนตรีต าบลท่าเยี่ยม 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

-------------------------------- 
  ด้วยเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้ให้ความส าคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตาม
นโยบายรัฐบาลซึ่งได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและมี
เจตนารมณ์ในการด าเนินงานอย่างโปร่งใส  มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม  และผู้มีส่ วนได้เสีย
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี  และเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมจึงได้ประกาศมาตรการป้องกันการ
รับสินบน  ดังนี้   

1. ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  ต้องมีความเข้าใจความหมายของการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  หรือผลประโยชน์ทับซ้อน  (Conflict of Interrest) 

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  หรือผลประโยชน์ทับซ้อน  
หมายถึง  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่  และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว  โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม  ผลประโยชน์ทับซ้อนมี
หลากหลายรูปแบบ  ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน  หรือทรัพย์สินเท่านั้น  แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ  ที่ไม่ใช่ในรูป
ตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ 

ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง  เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดย
การละเมิดต่อกฎหมาย  ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการ  ตัดสินใจ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จนท าให้เกิดละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ  ขาดความเป็นอิสระ  ความเป็น
กลางและความเป็นธรรม  ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม  และท าให้ผลประโยชน์หลักของ
องค์กร  หน่วยงานและสังคมต้องสูญเสียไป 
  2. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม  หรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
      การส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระท าที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  หรือผลประโยชน์ทับซ้อน  สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมได้  รวมถึงไม่มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการขัดกั นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  หรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3. พฤติกรรมที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  หรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

/(1)  การรับ...... 
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      (1)  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์
อันควรได้ตามกฎหมาย  หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  เว้นแต่การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 
      (2)  การเข้าเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือบุคคล
อ่ืน  ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 

 

      (3)  การก าหนดนโยบาย  การเสนอหรือให้ความเห็นชอบกฎหมาย  ระเบียบ  กฎใดๆ  อัน
เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อกิจการของตน  คู่สมรส  บุตร หรือบิดามารดา 
      (๔)  การใช้ข้อมูลภายในของรัฐที่ยังเป็นความลับอยู่  ซึ่งตนได้รับหรือรู้จากการปฏิบัติหน้าที่
หรือการใช้อ านาจหน้าที่โดยทุจริต 
      (๕)  การริเริ่ม  เสนอ  จัดท า  อนุมัติโครงการของหน่วยงาน  เพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
      (๖)  การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ไปเพ่ือประโยชน์ของ
ตนเองหรือผู้อื่น  เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 
      (๗)  การรับของขวัญ  ของที่ระลึก  เงิน  ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงิน
ได้  ที่มีผู้มอบให้ในโอกาสที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ของตนหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
แม้ว่าผู้มอบจะระบุให้เป็นการส่วนตัวก็ตาม  เว้นแต่เป็นสิ่งที่อาจได้รับตามกฎหมายหรือกฎ  หรือเป็นสิ่งที่ได้รับ
ตามจ านวนที่สมควรตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่  หรือเป็นการรับการตามจ านวนที่สมควรตามปกติ
ประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่  หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ วันที่  25  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     
 
 
            (นายสุนทร  หาญสูงเนนิ) 
          นายกเทศมนตรีต าบลท่าเยี่ยม 

 
 
 


