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ประกาศเทศบาลต าบลกุดไห 

เรื่อง  นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการด าเนินการตามมาตรฐาน 
การควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ  

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

เทศบาลต าบลกุดไห  ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่องตามมาตรการควบคุม
ภายใน ครบทุกส่วนราชการเป็นประจ าทุกปี    เพ่ือให้มีระบบในการบริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรม  โดยการ
บริหารปัจจัย ควบคุมกระบวนการและกิจกรรมตามหลักธรรมมาภิบาล  เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อ
ความส าเร็จขององค์การให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  โดยค านึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ภารกิจการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารความ
เสี่ยง ดังนี้ 

 

1.  ส านัก/กอง ในเทศบาลต าบลกุดไห ต้องด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามอ านาจ หน้าที่ 
ภารกิจที่รับผิดชอบ   

2. ก าหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์การ 
3.  ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การแบบบูรณาการ  โดยมีการจัดการและด าเนินการ

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ของเทศบาล 
4.  ให้มีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวน 

ปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
5.  ให้มีการน าเทคโนโลยีในทุกๆ ด้าน รวมทั้ง การจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการ

บริหารจัดการที่ดี 
 

วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 
1. เพื่อให้เทศบาลมีระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ  สามารถลดมูลเหตุของโอกาสหรือลด

ขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  ควบคุม และตรวจสอบได้ 
2. เพ่ือให้การบริหารงานและการปฎิบัติงานของเทศบาลต าบลกุดไหเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เกิดประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ 
 

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ 
ด าเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การอย่างเป็นระบบ มีองค์ประกอบ อาทิเช่น ตกลงร่วมกัน

ในกรอบและวิธีการที่จะน าไปใช้  จัดท าค าสั่งผู้รับผิดชอบ  ให้ความรู้  ด าเนินการตามกระบวนการจัดการความ
เสี่ยง  ติดตามและประเมินผล  จัดท ารายงาน 

 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1.  ส านัก/กอง มีการด าเนินการตามมาตรการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ 
2.  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  รับทราบประกาศนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยง  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน  ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานปกติ 
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3.  วิเคราะห์กระบวนการ กิจกรรม โครงการ ที่สนับสนุนให้ส านัก/กอง  ด าเนินงาน บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามภารกิจ หน้าที่ ที่รับผิดชอบ 
4.  ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการด าเนินงาน 
5.  ก าหนดมาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง สูงมาก  โดยใช้หลักวิธี (การหลีกเลี่ยง

ความเสี่ยง  การลดความสูญเสีย  การรับความเสี่ยงไว้เอง  และการถ่ายโอนความเสี่ยง) 
6.  การด าเนินการควบคุมความเสี่ยงตามมาตรการที่ก าหนด 
7.  ติดตามผลความเสี่ยง วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย ปัญหา อุปสรรค  และทบทวนปรับปรุงการ

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  พร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบ  
8.  รายงานสรุปผลความส าเร็จการด าเนินการบริหารความเสี่ยง เสนอผู้บริหาร และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่ก าหนดตามระเบียบ 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑5  เดือน  มกราคม   พ.ศ. 25๖3 
 

                                                                          
                                     (นายเสงี่ยม  ท้าวพิมพ์) 
                                                          ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลกุดไห 

 
 



 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลกุดไห  
เรื่อง  มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 

 

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

  ด้วยรัฐบาลให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นประโยชน์สุขต่อ
ประชาชนและเกิดความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ให้เทศบาลก าหนดให้มีมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เทศบาลต าบลกุดไหจึงมีมาตรการก าหนด
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 

๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
๑.๑ เผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานอย่างน้อยตาม มาตรา ๗ พระราชบัญญัติข้อมูล 

ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๓ และ มาตรา ๔๔ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ และไม่ เผยแพร่ข้อมูลตาม มาตรา ๑๔ และ ๑๕ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
      ๑.๒ ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซด์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมกันสถานการณ์และความพร้อมของบุคลากร/ทรัพยากรในหน่วยงาน 
      ๑.๓ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
      ๑.๔ ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงและความ
ปลอดภัยบนเว็บไซด์ 
 

  ๒. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
      ๒.๑ ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่ 
   (๑)  โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
   (๒)  สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
   (๓) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงาน 
                                     ของรัฐ 
   (๔)  กฎ ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน และนโยบาย  
   (๕)  แผนงาน โครงการ ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ 
                                    ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
   (๖) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
   (๗) อ่ืนๆตามความเหมาะสม  
     
  

นายแนม
ไพค านาม



   ๒.๒. ระบุวิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระบุเวลาการด าเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน 

๓. ก าหนดกลไกการก ากับ ติดตามการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล โดยแต่งตั้งคณะท างานหรือ 
มอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการดูแลเว็บไซด์ เพ่ือให้มีการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็น
ปัจจุบัน รายงานผลการด าเนินงาน สรุปปัญหาและอุปสรรคต่อหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ จ านวนข่าวที่เผยแพร่
จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ของหน่วยงาน จ านวนผู้ขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซด์ เป็นต้น 
 

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  เดือน  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                                         
           (นายเสงี่ยม  ท้าวพิมพ์) 
                                              นายกเทศมนตรีต าบลกุดไห 

 

 



 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลกุดไห  
เรื่อง  มาตรการการป้องกันการรับสินบน 

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

รัฐบาลก าหนดให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญและถือ 
เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
  เทศบาลต าบลกุดไหได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบภาครัฐ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลมีความ
ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และระมัดระวังมิให้มีการแสวงหาประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพล
ในฐานะและต าแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาหรือการน าข้อมูลไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งก าหนดแนว
ทางการการตรวจสอบบุคลากรภายในองค์กร ดังนี้ 

๑. ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ พึงเห็นความส าคัญ 
และมีจิตส านึก ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือแลกกับการให้บริการ อ านวยความสะดวก ให้กระท าการ ไม่กระท าการ  หรือประวิงการ
กระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 

๒. ห้ามมิให้มีการรับหรือให้สินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกประเภท ต้องด าเนินการเป็นไป 
อย่างซื้อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๓. การรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุ หรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือ 
โครงการใดๆของหน่วยงาน ต้องปฏิบัติตามระเบียบ และมีใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินประกอบรายงานทุก
ครั้ง 

๔. การด าเนินงาน/การอนุมัติ อนุญาตต่างๆ ของส่วนราชการ จะต้องไม่มีการแทรกแซงจาก 
ฝ่ายการเมือง หรือผู้มีอ านาจ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

๕. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการรับหรือให้ 
สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน 

๖. กรณีเกิดการกระท าที่เก่ียวข้องกับการรับสินบน จะต้องถูกลงโทษตามระเบียบของทาง 
ราชการ 

๗. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบนให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ เป็น 
ประจ าทุก ๖ เดือน 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ  ณ  วันที่   15  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

                                                            
        (นายเสงี่ยม  ท้าวพิมพ์ ) 
                                                   นายกเทศมนตรีต าบลกุดไห 

นายแนม
ไพค านาม



 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลกุดไห  
เรื่อง  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

---------------------------------------- 
รัฐบาลก าหนดให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญและถือ 

เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
  เทศบาลต าบลกุดไหได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาครัฐ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเป็นไปตามหลักธรรมา 
ภิบาลมีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และระมัดระวังมิให้มีการแสวงหาประโยชน์ การรับ
ผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและต าแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาหรือการน าข้อมูลไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จึงได้ก าหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขึ้น ดังนี้ 
 

  หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
๑. หลักเกณฑ์การร้องเรียน 

๑.๑ เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย 
      อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การกระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
(๒) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
(๓) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
(๔) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
(๕) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

   ๑.๒ เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่ 
         บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคลแน่นอน 
๒. ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูล ต่อไปนี้ 

๒.๑  ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท ์หรืออีเมล์ที่ติดต่อกลับ 
       ๒.๒  ชื่อหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
       ๒.๓  การกระท าการทั้งหลายที่เป็นสาเหตุการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ 
                                 พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว หรือแจ้งช่องทาง เบาะแส 
                                 การทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน เพ่ือด าเนินการสืบสวนสอบสวน 
       ๒.๔ ค าขอของผู้ร้องเรียน 
       ๒.๕ ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
       ๒.๖ ระบุ วัน เดือน ปี 
       ๒.๗ ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พร้อมพยานบุคคล (ถ้ามี) 
  ๓.  กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณี
แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
  ๔. เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่พิจารณา 
     ๔.๑ ข้อร้องเรียนที่มีได้ท าเป็นหนังสือ 
     ๔.๒ ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานที่เพียงพอ 
     ๔.๓ ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายงานตามข้อ ๔.๒  
  ๕. ร้องเรียนผ่านการเว็บไซด์ส านักงานเทศบาลต าบลกุดไห  www.kudhailocal.go.th 

นายแนม
ไพค านาม

http://www.kudhailocal.go.th/


  กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 
๑. ให้งานนิติการ เป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน 
๒. เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ใน 

กรณีบัตรสนเท่ห ์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในประกาศนี้ 
๓. ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่แนะน าให้ผู้ร้องเรียนแก้ไข 

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าเห็นว่าสมบูรณ์ครบถ้วน เป็นกรณีท่ีไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นข้อร้องเรียนที่
ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ หรือผู้ร้องเรียนไม่แก้ไขข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้บันทึกไว้แล้วเสนอข้อ
ร้องเรียนดังกล่าว 

๔. กรณีนายกเทศมนตรีเห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือ 
มอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้งานนิติการตามค าสั่งนั้น 

๕. ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรมข้อเท็จจริงที่ 
เกี่ยวข้องและพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่ เพียงใด โดยให้ด าเนินการแล้ง
เสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งท าความเห็นเสนอนายกเทศมนตรีว่ามีการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดข้ึน
หรือไม่ และเป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้เสนอความเห็นต่อนายกเทศมนตรี
และยุติเรื่อง 

๖. ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ 
ที่ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 

๗. ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อนายกเทศมนตรีภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

๘. เมื่อมีการด าเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด  ให้งานนิติการแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
ภายในเวลาสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีผู้ที่ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถตดิต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้  

๙. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเป็นเรื่องอยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาของเทศบาลต าบลกุดไห 
ให้ด าเนินการดังนี้ 
     ๙.๑ ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงในกรณีท่ีข้อร้องเรียนระบุถึงชื่อ 
                              หน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน  
     ๙.๒ ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                              โดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผลและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการ 
                              ตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
 

          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

          ประกาศ ณ วันที่  15  เดือน  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 

                                    
 

              (นายเสงี่ยม  ท้าวพิมพ์ ) 
                                                 นายกเทศมนตรีต าบลกุดไห 

 



 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลกุดไห  
เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

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

 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปี ๒๕๖๓ ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการป้องกัน
การทุจริตภายในองค์กรนั้น เทศบาลต าบลกุดไห จึงได้ก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจขึ้น ดังนี้ 
 

  ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลยพินิจ 
๑.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับข้ันต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงาน 

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ก ากับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจของผู้ใต้ บังคับบัญชาให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น คู่มือ
การปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานบนพื้นฐานความสุจริตเป็นธรรม รับผิดชอบ ถูกต้อง ชอบ
ธรรม ยอมรับนับถือ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ใช้ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

   ๑.๒ ให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีคู่มือการ 
ปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่แสดงถึงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา การปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน เพ่ือเป็นกรอบการปฏิบัติงานอันน ามาสู่การลดการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติการ 
     ๑.๓ ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือไม่เป็นไปตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานหรือมาตรฐานของการปฏิบัติงาน ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพ่ือให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการหา
ข้อเท็จจริง วิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกัน ต่อผู้บังคับบัญชา 
     ๑.๔ ให้ด าเนินการส ารวจ วอเคราะห์ ตรวจสอบและจัดการความเสี่ยง ให้ครอบคลุมถึงการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลกุดไหให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการควบคุมข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 

  ๒. มาตรการส่งเสริมการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  
     ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
     ๒.๒ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องสื่อสารถึงความส าคัญและแนวทางในการด าเนินการ
ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
     ๒.๓ น าเทคโนโลยีดิจิตอล มาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสะดวก
ในการสืบค้น เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน 
     ๒.๔ มีแนวทางการติดตามทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์
อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพ่ือน ามาปรับปรุงปลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้มีการพัฒนา
ระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นระบบและโปร่งใส 
 

นายแนม
ไพค านาม



 
          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

 
          ประกาศ ณ วันที่  15  เดือน  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖3 

 

                                        
              (นายเสงี่ยม  ท้าวพิมพ์ ) 
                                                 นายกเทศมนตรีต าบลกุดไห 

 

 



 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลกุดไห  
เรื่อง  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

---------------------------------------- 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐- 

๒๕๖๔) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Intergrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี ๒๕๖๓ ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในองค์กรนั้น เทศบาลต าบลกุดไห จึงได้ก าหนดมาตรป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ขึ้น ดังนี้ 
 

๑. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีการควบคุม ก ากับ 
ติดตามสนับสนุนและขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงสอดส่องดูแลเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

๒. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ สอดส่องและร่วมกันป้องกันการกรท าที่เข้า 
ข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ละเลยเพิกเฉยต่อการกระท าที่เข้า
ข่ายดังกล่าว ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 
 

๓. ก าหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับ ดังนี้ 
๓.๑ การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ใดๆให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน  

       ๓.๒ การไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์ใดๆ 
                                ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
       ๓.๓ การไม่กระท าการใดๆอันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติงานหรือ 
                                เกี่ยวข้องกับงานของหน่วยงาน 
       ๓.๔ การไม่น าข้อมูลความลับของหน่วยงาน ไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ประโยชน์ของ 
                                พวกพ้องและครอบครัว 
       ๓.๕  การไม่น าเงิน บุคลากร และทรัพย์สินใดๆของหน่วยงานไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
                                หรือผู้อื่น 
       ๓.๖ การไม่ใช้เวลางานในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 
       ๓.๗ การไม่รับงานหรือปฏิบัติงานภายนอก ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ขัดแย้งกับหน่วยงาน ไม่      
                                ว่าจะเป็นการปฏิบัติการชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นการ 
                                เฉพาะจากผู้บริหาร 
      ๓.๘ การไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการให้คุณให้โทษ การ 
                               พิจารณาตัดสิน อนุมัติโครงการ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นเหตุในการ 
                               เลือกปฏิบัติ 
                                 

๔. ก าหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมเพื่อพิจารณาออก 
จากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาวาระนั้นๆ หรือแจ้งต่อท่ีประชุมเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วน
เสียก่อนเริ่มการประชุมในวาระดังกล่าว ตลอดจนให้บนทึกข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม 

นายแนม
ไพค านาม



๕. ก าหนดให้มีการด าเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความเหมาะสม 
ต่อผู้บริหารและบุคลากรซ่ึงถูกตัดสินว่าได้กระท าความผิดที่เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ทั้งในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุน หรือมีการรับรองข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็น
เท็จ รวมถึงการเพิกเฉยต่อการกระท าผิด หรือการรับทราบว่ามีการกระท าผิดแต่ไม่ด าเนินการจัดการให้ถูกต้อง 
 

๖. ให้การสนับสนุนยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่ผู้บริหารและบุคลากรที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตและการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
 

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  เดือน  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                                        
            (นายเสงี่ยม  ท้าวพิมพ์ ) 
                                              นายกเทศมนตรีต าบลกุดไห 

 

 



 
 

ประกาศเทศบาลต าบลกุดไห  
เรื่อง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

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

  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Intergrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี ๒๕๖๓ ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นแนวทางของหน่วยงาน ดังนั้น เทศบาลต าบลกุดไห จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
 

๑. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินการบันทึกข้ันตอนการจัดซื้อ 
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยด าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางก าหนด ดังนี้ 

(๑) จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
(๒) การท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือรูปแบบ 
   รายการก่อสร้าง 
(๓) การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 
(๔) การรายงานผลการพิจารณา 
(๕) ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง 
(๖) การท าสัญญา 
(๗) การบริหารสัญญา 
๒. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง แสวงหาผลประโยชน์หรือ 

ยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง 
๓. ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติต่อผู้เสนอราคาทุกรายอย่าง 

เท่าเทียมกัน เพ่ือสนับสนุนการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
๔. เมื่อมีการร้องเรียนเรื่องความโปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วแจ้งผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ร้องเรียน
ทราบ 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                                              
                                          (นายเสงี่ยม  ท้าวพิมพ์ ) 

                                                   นายกเทศมนตรีต าบลกุดไห 
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ประกาศเทศบาลต าบลกุดไห 

เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
---------------------------------------- 

 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลกุดไห 
จึงได้ก าหนดมาตรการและกลไกในการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและคุณภาพในการด าเนินงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล/หรือรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
  ขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลกุดไห  
 

๑. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาใน 
ประเด็นความสอดคล้องกับภารกิจกับยุทธศาสตร์ รวมถึงความเก่ียวข้องของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๒. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่องทางที่หลากหลาย เช่น ติดประกาศ เว็บไซด์ 
สื่อสังคมออนไลน์ วารสาร เป็นต้น 

๓. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลข้อเท็จจริง 
และความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ 

๔. เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ไม่ 
ว่าจะเป็นในลักษณะการเข้าร่วมในการจัดท าแผนงาน การวางแผนหรือการด าเนินงาน 

  
 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

 
ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๕  เดอืน  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

                              
                 (นายเสงี่ยม  ท้าวพิมพ์ ) 
                                                   นายกเทศมนตรีต าบลกุดไห 
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