
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลกุดไห 
เรื่อง  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

.......................................................... 
 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคทา้ย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตาม 
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร        
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่ก าหนดให้ 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ          
มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ นั้น 

เทศบาลต าบลกุดไห จึงได้จัดท ามาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
เพ่ือเป็นมาตรฐานในการบริหารงานบุคคลอย่างมีรูปแบบ ขั้นตอน การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล รวมทั้งท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากชึ้น 

การคัดเลือก 
๑. การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเช้ารับราชการ และแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาล 
๒. การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

และแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาลในเทศบาล 
๓. การสอบคัดเลือก เพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

ของบุคลากร 
๔. การคัดเลือก เพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
๕. การคัดเลือกเพ่ือรับโอนมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบริหารหรือสายงานผู้บริหาร 

หลักเกณฑ์การด าเนินการคัดเลือก 
๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกจากตัวแทนหน่วยงานที่ระเบียบก าหนด 
๒. มีการประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัคร และประกาศประชาสัมพันธ์ ตามช่องทาง 

ที่เทศบาลก าหนด 
๓. มีการด าเนินการรับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
๔. มีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศ โดยคณะกรรมการ 

ตรวจสอบคุณสมบัติ 
๕. มีการประกาศก าหนด วัน เวลา สถานที่ และหลักสูตรการสอบ ให้ประชาชนทราบ 
๖. มีการด าเนินภารคัดเลือก โดยคณะกรมการทีจ่ะได้รับการแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการที่ก าหนดในประกาศ 
๗. มีการประกาศผลการสอบคัดเลือกตามผลคะแนนที่ได้อย่างเปิดเผยให้ประชาชนทราบ 
๔. มีการรายงานผลการคัดเลือกให้ผู้บริหาร และกทจ.สกลนครทราบ 
๕. มีการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นไปตามล าดับที่สอบได้ 

การบรรจุแต่งตั้ง 
ใหม้ีการเยกรจุบุคคลผู้สอบแข่งขันได้ หรือสอบคัดเลือกได้ทุกกรณ ีให้เป็นไปตามล าดับที่ 

ที่ได้ประกาศข้ึนบัญชีไว้ โดยไม่กระท าการเรียกบรรจุข้ามล าดับ 
 

/การย้าย 
 



-๒- 
การย้าย 

๑. การย้ายพนักงานเทศบาล ให้พิจารณาถึงเหตุผลความจ าเป็น เพ่ือประโยชน์ของทาง 
ราชการ การพัฒนาพนักงานเทศบาลเป็นหลักและเหตุผลความจ าเป็นอื่นที่ต้องใช้ในการปฏิบัติราชการ 

๒. เมื่อมีการย้ายพนักงานเทศบาลให้ไปด ารงต าแหน่ง และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งใดแล้ว 
ให้จัดท าเป็นค าสั่ง และประกาศให้ประชาชนทราบ 

๓. การย้ายพนักงานเทศบาลต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กทจ. ก าหนด 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง 

๑. ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดทุกครั้งก่อนมีการ 
เลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าจ้าง 

๒. การพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือน และค่าจ้างต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
กลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการอย่างโปร่งใส ปราศจากอคติ ใช้ระบบคุณธรรม 

๓. ให้มีการประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรอย่างเปิดเผย 
และแจ้งให้ผู้ถูกประเมินทราบทุกครั้ง 

๔. ให้มีการออกค าสั่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าจ้างพร้อมแจ้งและประกาศให้ทราบ 
โดยเปิดเผย 

การโอน 
การโอนย้ายพนักงานเทศบาลทุกกรณีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กทจ. ก าหนด และ 

เป็นไปตามระบบคุณธรรม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ของพวกพ้อง โดยให้ยึดประโยชน์ของทางราชการเป็นที่ตั้งกว่า 
ประโยชน์ส่วนบุคคล 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   ๙ มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

                                                   
  

                                            (นายเสงี่ยม   ท้าวพิมพ์) 
                                           นายกเทศมนตรีต าบลกุดไห 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลกุดไห 
เรื่อง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

.......................................................... 
 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 
ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาบของรัฐ (integrity and 
Transparency Assesment : ITA) และก าหนดให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดท ามาตรการส่งเสริมควานโปร่งใส่
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นแนวทางของหน่วยงาน เทศบาลต าบลกุดไห จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 

๑. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าทีเ่กีย่วกับการจัดซื้อขัดจ้าง ต าเนินการบันทึกขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยด าเนนิการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(Thai Government Procurement e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด ดังนี้ 

(๑) จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
(๒) การจัดท าร่างขอบเขตของานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบ 

รายการก่อสร้าง 
(๔) จัดท ารายงานผลการพิจารณา 
(๕) ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง 
(๖) การท าสัญญา 
(๗) การบริหารสัญญา 

๒. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแสวงหาผลประโยชน์หรือยอม 
ให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง 

๓. ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติต่อผู้เสนอราคาทุกรายอย่าง 
เท่าเทียมกัน เพื่อสนับสนุนการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๔. เมื่อมีการร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมี 
การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็วแลว้จึงแจ้งผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ร้องเรียนทราบ 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   ๙ มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 

                                                   
 

                                            (นายเสงี่ยม   ท้าวพิมพ์) 
                                           นายกเทศมนตรีต าบลกุดไห 



 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลกุดไห 
เรื่อง  การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน 

.......................................................... 
 

ตามท่ีเทศบาลต าบลกุดไห ได้ประกาดคู่มือส าหรับประชาชน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ 
ปฏิบตัิราชการ ในกระบวนงานให้บริการประขาชน และเพ่ือเป็นการใหบ้ริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
ผู้มารับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
มาตรา ๕๒ ทีใ่ห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน นั้น 

เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ เทศบาลต าบลกุดไห จึงได้ปรับลดขั้นตอนและ 
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการในกระบวนงานให้บริการประชาชน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   ๙ มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

                                                     
 

                                            (นายเสงี่ยม   ท้าวพิมพ์) 
                                           นายกเทศมนตรีต าบลกุดไห 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศเทศบาลต าบลกุดไห 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ ของเทศบาล

.......................................................... 
 

เทศบาลต าบลกุดไห มีภารกิจและอ านาจหน้าทีใ่นการจัดท าบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุข 
แก่ประชาซนในเขตเทศบาลในหลายด้าน แต่ในการสื่อสารเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือด าเนินงานบรรเทา 
ความเดือดร้อนของประชาขน เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจระหว่างเทศบาลกับประชาชนในเขตเทศบาล ซึ่งมีเป็น 
จ านวนมากนั้น ย่อมจะมีปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงาน เทศบาลซึ่งมีหน้าทีใ่นการส่งเสริมและสร้างการมสี่วนร่วม
ของประชาชนในการสร้างการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการและร่วมตรวจสอบ โดยภาคประชาชนให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จ าเป็นต้องมีการก าหนดช่องทางในการสื่อสารข้อมูลไปสู่ประชาชนมากที่สุด 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๙๔ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๑๒) พ.ศ. 
๒๕๔๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ก าหนดให้ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข 
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และยุทธศาสตร์ชาติในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่ส่งเสริมให้หน่วย
ราชการปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการท างานและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของภาครัฐให้มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงก าหนดแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อให้ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนทุกภาคส่วนตามความเหมาะสม และสามารถสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารงานเทศบาล รวมถึงภารกิจหน้าที่ในความรับผิดขอบดูแลสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ให้กับประชาชน     
โดยก าหนดแนวทางตังต่อไปนี้ 

๑. การเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ วารสาร แผ่นพับ คู่มือ รายงานกิจการ จดหมายข่าว ฯลฯ 
๒. การเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ เว็บไซต์ อีเล็กทรอนิกส์เมล์ แอพพลิเคชั่นป้ายไฟวิ่ง ฯลฯ 
๓. การเผยแพร่ผ่านภาครับลูกข่ายระบนกระจายเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาล 
๔. การเผยแพร่ผ่านป้ายประขาสัมพันธ์ภายในส านักงานเทศบาล ป้ายประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน 
๕. การเผยแพร่ผ่านรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
๖. การเผยแพร่ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์และบอร์ดนิทรรศการภายในหน่วยงาน 
๗. และช่องทางอ่ืนๆ 
 

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน 
   ประกาศ  ณ  วันที่   ๙ มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 

                                                                                                        
       

                                            (นายเสงี่ยม   ท้าวพิมพ์) 
                                           นายกเทศมนตรีต าบลกุดไห 
 



 
 

ประกาศเทศบาลต าบลกุดไห 
เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

.......................................................... 
 

ด้วยรัฐบาลให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอ านวยความสะดวกและตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นประโยชน์สุขต่อประขาชน และเกิดความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช) ก าหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ให้เทศบาลก าหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ เทศบาลต าบลกุดไหอจึงมีมาตรการก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
๑.๑ เผยแพรข้อมูลชั่วสารของหน่วยงานอย่างน้อยตาม มาตรา ๗ พระราชบัญญัติข้อมูล 

ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และไม่เผยแพร่ข้อมูลตาม มาตรา ๑๔ และ ๑๕ พระราชบัญญัติข้อมูล 
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

๑.๒ ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ซองหน่วยงบให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน โดยค านึงถึง 
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ และความพร้อมของบุคลากร/ทรัพยากรในหน่วยงาน 

๑.๓ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

๑.๔ ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
บนเว็บไซต์ 

๒. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
๒.๑ ลักษณะ/ประเภทซื้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่ 

(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
(๒) สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีด าเนินงาน 
(๓) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลขา่วสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับ 

หน่วยงานของรัฐ 
(๔) กฎ ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน และนโยบาย 
(๕) แผ่นงาน โครงการ ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
(๖) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
(๗) อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

/๒.๒ ระบุวิธีการ………… 
 
 



-๒- 
 

๒.๒ ระบุวิธีการ ขัน้ตอนการด าเนินงาน ระบุเวลาการด าเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน 

๓. ก าหนดกลไกการก ากับติดตามการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล โดยแต่งตั้งคณะท างาน 
หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการดูแลเว็บไซต์ เพื่อให้มีการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
เป็นปัจจุบัน รายงานผลการด าเนินงาน สรุปปัญหาและอุปสรรคต่อหัวหน้าสวนราชการ อาทิ จ านวนขา่วที่ 
เผยแพร่ จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของหน่วยงาน จ านวนผู้ขอข้อมูลหรือแสดงควานคิดเห็นทางเว็บไซด ์เป็นต้น 
 

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   ๙ มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 

 
               

                                            (นายเสงี่ยม   ท้าวพิมพ์) 
                                           นายกเทศมนตรีต าบลกุดไห 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลกุดไห 
เรื่อง มาตรการการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลต าบลกุดไห 

.......................................................... 
 

เทศบาลต าบลกุดไห มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่                   
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย       
และในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนั้น การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ   
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลต าบลกุดไห เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวบท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ เทศบาลต าบล
กุดไหจึงได้จัดท ามาตรการ การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลต าบลกุดไห เพ่ือให้ทุกหน่วยงานของเทศบาล
ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. ให้ทุกส่วนราชการภายในของเทศบาลต าบลกุดไห ท าการส ารวจทรัพย์สินทั้งท่ีเป็น 
อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาหรืออยู่ในความดูแล บ ารุงรักษา โดยการจัดท าทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ 
แยกเป็นประเภทหรือหมวดหมู่ไว้ให้เป็นปัจจุบัน 

๒. ในกรณีทรัพย์สินประเภทใดที่จ าเป็นและเห็นควรให้ด าเนินการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน 
ประเภทนั้น ๆ ก็ให้หัวหน้าส่วนราชการจัดท าบันทีกรายงานผู้บริหารเทศบาลเพื่อพิจารณา 
ด าเนินการจัดหาประโยชน์ตามระเบียบฯ  

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน  
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๑๕ 
๒. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินตามค าสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด    

เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การเช่า ประโยชน์ตอบแทน และระยะเวลาการให้เช่าทรัพย์สินแต่ละประเภทที่มีการจัดหา
ประโยชน์ 

๓. ให้คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ด าเนินการจัดหาประโยชน์ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่ 
ก าหนดในข้อ ๑๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชนในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๓ โดยยึดข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงของท าเลที่ต้ังทรัพย์สินราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม 
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

๔. จัดท ารายงานการประชุมและมติการประชุมของคณะกรรมการจัดหาประโยชนในทรัพย์สิน 
ทุกครั้งที่มีการประชุมเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน 

/๕. จัดท าเป็นประกาศ………… 



-๒- 
 

๕. จัดท าเป็นประกาศ ก าหนดประโยชน์ตอบแทนการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินให้ประชาชนทราบ 
อย่างเปิดเผยโดยทั่วกันตามช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลกุดไห 

๖. ใหก้องคลังด าเนินการจดัให้มีการประมูลหรอืด าเนินการด้วยวิธีการอ่ืนใดให้เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรพัย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ ให้เป็นไปด้วย
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน 

๗. ด าเดินการบังคับให้เป็นไปตามสัญญา เมื่อเสร็จสิ้นการจัดหาประโยชน์ตามหลักเกณฑ์วิธีการ  
ขั้นตอนที่ก าหนด เพ่ือให้การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์แก่เทศบาล 
 

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   ๙ มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

                                                                                                   
      

 

                                            (นายเสงี่ยม   ท้าวพิมพ์) 
                                           นายกเทศมนตรีต าบลกุดไห 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลกุดไห 
เรื่อง ก าหนดมาตรการของฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาลในการท าหน้าที่ให้การสนับสนุนและให้ 

ความเห็นชอบเทศบัญญัติเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตันแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต 

.......................................................... 
 

เทศบาลต าบลกุดไห มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น. พ.๒๕๔๒ และหน้าทีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลในการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ 
ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการและการบริหารอย่างโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตานพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ในการบริหารงานเทศบาลนั้น สมาชิกสภาเทศบาลซึ่งเป็นหนึ่งใน
องค์การเทศบาล นอกจากนายกเทศมนตรี เป็นฝ่ายสภาเทศบาลที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการท างานของฝ่าย
บริหาร ให้ความเห็นชอบในกิจการของเทศบาล ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของฝ่ายสภาเทศบาล    
เช่น การให้ความเห็นชอบในการตราเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม     
เป็นต้น 
 

ดังนั้น เพ่ือให้การท าหน้าที่ของฝ่ายสภาเทศบาลต าบลกุดไห เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
หนังสือสั่งการของทางราชการ นโยบายของฝ่ายบริหารและนโยบายของรัฐบาลในการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
ในภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นรปูธรรม สภาเทศบาลต าบลกุดไหจงึได้ก าหนดมาตรการในการปฏิบัติงานของฝ่ายสภา
ในการท าหน้าที่ให้การสนับสนุน และให้ความส าคัญกับโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลต าบลกุดไห และตามประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย
การป้องกันการทจุริตคอร์รัปชั่นของเทศบาล ดังนี้ 

๑. ให้สมาชิกสภาเทศบาลปฏิบัติหนาทีด้่วยความซื่อสัตย์สุจริตและโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ 
ประชาชนในท้องถิ่นเป็นส าคัญ 

๒. ให้สมาชิกสภาเทศบาลให้การสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่นของ 
รัฐบาลและของเทศบาลต าบลกุดไหในทุกรูปแบบ 

 
 
 

/๓. ให้สมาชิกสภาเทศบาล…………….. 
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๓. ให้สมาชิกสภาเทศบาลให้ความเห็นขอบในโครงการ/กิจกรรม/มาตรการในแผนปฏิบัติการองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นตันแบบ ด้านการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลกุดไห (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ในการตรา
เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิตามที่ฝ่ายบริหารได้น าเสนอขอ 
ความเห็นชอบต่อสภาเทศบาล 
 

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   ๙ มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 

                                                                                                    
 

                                            (นายเสงี่ยม   ท้าวพิมพ์) 
                                           นายกเทศมนตรีต าบลกุดไห 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลกุดไห 
เรื่อง มาตรการการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

.......................................................... 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคทา้ย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตาม 

อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร        
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่ก าหนดให้ 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ          
มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ นั้น 
 

เทศบาลต าบลกุดไห จึงได้จัดท ามาตรการการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานของเทศบาลต าบลกุดไห  
ในการสนับสนุน และส่งเสริมการป้องกับการทุจริตในหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มิให้เกิดการทุจริต
ต่อหน้าที่ เป็นการสร้างจิตส านึก และความตระหนักแก่บุคลากรของเทศบาลในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
ดังนี้ 

๑. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
การก ากับ ดูแล ความประพฤติของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่าย 

สภาท้องถิน่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ให้มีความโปร่งใส่ในการปฏิบัติงานโดยการ 
๑.๑ จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ 

การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
๑.๒ จดัท าโครงการฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้ต้านคุณธรรม จริยธรรม และการ 

ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งการปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

๑.๓ ควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของพนักงาน    
เทศบาลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม 

๒. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
การจัดท าป้ายซื่อ และต าแหน่งในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการท างานของพนักงานเทศบาลได้อย่างโปร่งใส และสร้าง 
จิตส านึก และความตระหนักความรับผิดชอบแก่บุคลากรของเทศบาลในการบริการประชาชน ให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของทางราชการ 

๓. การสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของเทศบาล 
๓.๑ จัดให้มีระบบในการรับฟังข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจรติของหนว่ยงานจาก 

ประชาชน และหน่วยงานอื่นๆ 
 

/๓.๒ จดัตั้งศูนย์รับเรื่อง…… 
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๓.๒ จดัตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น และร้อง 
เรียนเรื่องร้องทุกข์ ผ่านช่องทางต่างๆ ของเทศบาล เช่น เว็บไซต์เทศบาล กล่องรับฟังความคิดเห็น ตู้ ปณ. ฯลฯ 
   ๓.๓ ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในการตอบแบบส ารวจความพึงพอใจในการติดต่อ
ขอรับบริการจากเทศบาล และน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาวิเคราะห์ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไป 
   ๓.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 
  ๔. การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
   ๔.๑ การประสานความร่วมมือด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
   ๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้หนว่ยงาน มีระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการ
ป้องกันปราบปรามทุจริต 
   ๔.๓ จัดให้มีภาคประชาชนด าเนินการจัดหาพัสดุร่วมกับเทศบาล 

๕. การสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันปราบปราบการทุจริต 
๕.๑ มีการจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน 
๕.๒ หน่วยงานมีการ ควบคุม ก ากับ ติดตามประเมินผล การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

ต่างๆ ของเทศบาล โดยมีการจัดท าตัวชี้วัด 
๖. การจัดระบบการเงินของเทศบาล 

๖.๑ มีการจัดท าระบบ e-laas มาใช้ในระบบการเงิน 
๖.๒ มีการเผยแพร่ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง 

๗. การส่งเสริมระบบคุณธรรมในระบบราชการ 
๗.๑ มีการก าหนดมาตรการในการบริหารงานบคุคลในการบรรจุแต่งตั้ง การย้าย  

การเลื่อนขั้นเงินเดือน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๗.๒ มีศูนย์ให้ค าปรึกษาดา้นกฎหมาย 
 

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   ๙ มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 

 
                                            

                                            (นายเสงี่ยม   ท้าวพิมพ์) 
                                           นายกเทศมนตรีต าบลกุดไห 

 
 



 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลกุดไห 
เรื่อง มาตรการสร้างความโปร่งใส่ในการปฏิบัติราชการ 

.......................................................... 
 

เทศบาลต าบลกุดไห มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่                   
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย       
และในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนั้น ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ในการวางแผนพัฒนาเทศบาล การจัดซื้อจัดจ้าง การท างบประมาณ การบริหารราชการ
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ   การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของ
รัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลกุดไห เกิดความโปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล  
จงึได้ก าหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสใบภารปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานของเทศบาลถือปฏิบัติดังนี้ 

๑. ค้านความโปร่งใส 
๑.๑ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ  

ของหน่วยงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
๑.๒ ในการด าเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องด าเนินการและส่งเสริมให้เกิดความ 

โปร่งใสในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด 
๑.๓ไห้เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานอย่างชัดเจนถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงการให้ 

ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้โตยสะดวกรวดเร็ว 
๑.๔ เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่โปร่งใส หรือทุจริตต่อ 

หน้าที่จะต้องที่การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
๒. ต้านการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

๒.๑ ให้ยืดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวช้องอย่าง 
ถูกต้องเพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์ของบุคลากรในหน่วยงาน 

๒.๒ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตน แสวงหาประโยชน ในการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อ่ืน 

๒.๓ ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และไม่เห็นแก่พวกพ้องของตน 
๓. ด้านการบริการการเงิน งบประมาณ และการจัดหาพัสดุและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน 

ของทางราชการ 
๓.๑ ให้มีการใช้ง่ายเงินงบประมาณ ของเทศบาลให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ/ 

เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย อย่างประหยัด คุ้มค า เหมาะสม ไม่เกิบความจ าเป็น เกิดประโยชน์สุขแก่ประขาชน 
๓.๒ ให้มีการจัดท าแผนและพัฒนากระบวนการจัดซื้อ – จัดจ้าง ให้เป็นไปตามแผนการ 



จัดหาพัสดุอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

๓.๓ ให้มีการจัดท ามาตรการบริหารสัญญาซื้อ สัญญาจ้างให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
๓.๔  ให้มีการแต่งตั้งภาคประชาชน เขา้มามีส่วนร่วมในระบวนการ จัดหาพัสดุทุกขัน้ตอน 
๓.๕ ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการจัดหาพัสดุต่อ 

สาธารณะ 
๔. ด้านการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

๔.๑ ให้จัดท าคู่ผู้มือประชาชน และก าหนดแผนผังขับตอนการติดต่อราชการพร้อมก าหนด 
ตัวบุคคลผู้รับผิดชอบในการให้บริการและประกาศให้ประชาชนทราบ 

๔.๒ ให้มกีารปฏิบัติต่อประชาชนตันการให้บริการหรือการขัดท าบริการสาธารณะด้วย 
ความเสมอภาคเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

๔.๓ ให้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการ เพ่ือติดตามประเมินผล 
การปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๙ มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 

 
 

                                            (นายเสงี่ยม   ท้าวพิมพ์) 
                                           นายกเทศมนตรีต าบลกุดไห 

 


