
การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
เทศบาลต าบลเทพาลัย  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

  ของเทศบาลต าบลเทพาลัย   อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) เทศบาลต าบลเทพาลัย  ได้ด าเนินการเพื่อลดปัญหาและ
จัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบที่อาจเกิดข้ึนในกระบวนงานต่าง ๆ ดังนี้ 

1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน                        
เทศบาลต าบลเทพาลัย  จึงได้ก าหนดนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงา นเพื่อเป็น
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติแ ละค่านิยมส าหรับราชการและบุคลากรองค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับ
กฎระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นท่ีจะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส 
บริหารงานด้วยความซื้อสัตย์  มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อใ ห้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว  จึงก าหนด
แนวทางในส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบลเทพาลัยถือปฏิบัติและด าเนินการดังกล่าว 

 

1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 

2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสัง กัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและด าเนินชีวิต 

3. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกข้ันตอนและเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเข้า
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านทาง
เทศบาลต าบลเทพาลัย 

5. กรณีการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษชั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 
 
 2. มาตรการการป้องกันการรับสินบน  

     เทศบาลต าบลเทพาลัย ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบภาครัฐ โดยมี แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลมีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และระมัดระวังมิให้มีการแสวงหาประโยชน์ 
การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและต าแหน่งหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ในการจัดหาหรือการน าข้อมูลไปใช้
เพ่ือประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งก าหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในองค์กร ดังนี้ 
  

  1.  ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน เจ้าหน้าที่ พึงเห็นความส าคัญ
และมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ      
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อแลกกับการให้บริการ อ านวยความสะดวก ให้กระท าการ ไม่กระท าการ 
หรือประวิงการกระท าอันมิชอบโดยหน้าที่และกฎหมาย 
  2.  ห้ามมิให้มีการรับหนังสือให้สินบนในการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ต้องด าเนินการเป็นไป
อย่างสุดซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  3.  การรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือ
โครงการใดของหน่วยงาน ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมีใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินประกอบ
รายงานทุกครั้ง 



  4.  การด า เนินงาน /การอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ ของส่วนราชการ จะต้องไม่มีการแทรกแซง
จากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอ านาจ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
  5.  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการรับหรือให้
สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน 
  6.  กรณีเกิดการกระท าที่เก่ียวข้องกับการรับสินบน จะต้องถูกลงโทษตามระเบียบของทาง
ราชการ 
  7.  ให้รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบนให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ     
เป็นประจ าทุก 6 เดือน 
 
 3.  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ ) และประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยง านภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment) ประจ าปี ๒๕๖2 ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการภายใน     
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในองค์กรนั้น เทศบาลต าบลเทพาลัย จึงได้ก าหนด
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมข้ึน ดังนี้ 
 

  ๑.  ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีการควบคุม ก ากับ 
ติดตามสนับสนุนและขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนร่วม รวมถึงสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา 
  2.  ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ สอดส่องและร่วมกันป้องกันการกระท า     
ที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม โดยไม่ละเลยเพิกเฉยต่อการกระท า   
ที่เข้าข่ายดังกล่าว ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  
  3.  ก าหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับ ดังนี้ 
       3.1  การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
       3.2  การไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์ใด ๆ 
ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
       3.3  การก ระท าการใด ๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใด ในการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับงานของหน่วยงาน 
       3.4  การไม่น าข้อมูลความลับของหน่วยงาน ไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ประโยชน์ของ
พวกพ้องและครอบครัว 
       3.5  การไม่น าเงิน บุคลากร และทรัพย์สินใด ๆ ของหน่วยงานไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วน
ตนหรือผู้อื่น 
       3.6  การไม่ใช้เวลางานในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว 
       3.7  การไม่รับงานหรือปฏิบัติงานภายนอก ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ขัดแย้งกับหน่วยงานไม่
ว่าจะเป็นการปฏิบัติชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะจากผู้บริหาร 
       3.8  การไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการให้คุณให้โทษการ
พิจารณาตัดสิน อนุมัติโครงการ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นเหตุในการเลือกปฏิบัติ  
  4.  ก าหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมเพื่อพิจารณาออก
จากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาวาระนั้น ๆ หรือแจ้งต่อท่ีประชุมเกี่ยวกับการมีส่วนได้
ส่วนเสียก่อนเริ่มการประชุมในวาระดังกล่าว ตลอดจนให้บันทึกข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม 

 



 
  5.  ก าหนดให้มีการด าเนินการทางวินัย ทางปกครอง และกฎหมาย ตามความเหมาะสมต่อ
ผู้บริหารและบุคลากรซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระท าความผิดที่เก่ียวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผล
กระโยชน์ส่วนรวม ทั้งในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุน หรือมีการรับรอ งข้อมูลการมีส่วนเสียอันเป็นเท็จ รวมถึง
การเพิกเฉยต่อการกระท าความผิด หรือการรับทราบว่ามีการกระท าผิดแต่ไม่ด าเนินการจัดการให้ถูกต้อง 
  6.  ให้การสนับสนุนยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่ผู้บริการและบุคลากรที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สนับสนุนก ารขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตและการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
 
 4.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ ) และประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี ๒๕๖4 ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการภายใน
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในองค์กรนั้น เทศบาลต าบลเทพาลัย จึงไ ด้ก าหนด
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจขึ้น ดังนี้ 
 

  ๑.  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลยพินิจ 
               1.1  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ก ากับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงาน เช่น คู่มือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานความสุจริต
เป็นธรรม รับผิดชอบ ถูกต้อง ชอบธรรม ยอมรับนับถือ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

      1.2  ให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรึงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีคู่มือการ
ปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่แสดงถึงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา            
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นกรอบการปฏิบัติงานอันน ามาสู่การลดการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 

      1.3  ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตาม 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือไม่เป็นไป
ตามคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานของการปฏิบัติงาน ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพื่อใ ห้ส่วนงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และป้องกันต่อผู้บังคับบัญชา 

      1.4  ให้ด าเนินการส ารวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบและจัดการความเสี่ยง ให้ครอบคลุมถึง
การด าเนินงานเทศบาลต าบลเทพาลัย ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบั งคับ ค าสั่ง 
หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการควบคุมข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  
 

  2.  มาตรการเสริมสร้างการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
       2.1  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
       2.2  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องสื่อสารถึงความส าคัญและแนวทางในการ
ด าเนินการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 



       2.3  น าเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ และ
สะดวกในการสืบค้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน 

                2.4  มีแนวทางการติดตามทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อน ามาปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้
มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นระบบและโปร่งใส 

 
 5.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
ด้วยรัฐบาลให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน เพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นประโยชน์สุขต่อประชาชนและเกิดความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป .ป.ช.) ก าหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)   ให้เทศบาลก าหนดมาตรการใน
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เทศบาลต าบลเทพาลัยจึงมีมาตรการก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 

  ๑.  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
       1.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอย่างน้อยตาม มาตรา ๗ พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ . ๒๕๔๖ และไม่เผยแพร่ข้อมูลตาม มาตรา ๑๔ และ ๑๕ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
       1.2  ปรับปรุงและพัฒนาเว็ บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน        
โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์และความพร้อมของบุคลากร/ทรัพยากรในหน่วยงาน 
       1.3  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน    
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
       1.4  ให้ควา มส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความปลอดภัย         
บนเว็บไซต์ 
  2.  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
       2.1  ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่ 

(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
(2) สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
(3) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับ

หน่วยงานของรัฐ 
(4) กฎ ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน และโยบาย 
(5) แผนงาน โครงการ ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
(6) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
(7) อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

                2.2  ระบุวิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระบุเวลาการด าเนินการและผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน 

 
 



  3.  ก าหนดกลไกการก ากับ ติดตามการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล โดยแต่งตั้งคณะท างานหรือ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการดูแลเว็ บไซต์ เพื่อให้มีการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง   
เป็นปัจจุบัน รายงานผลการด าเนินงาน สรุปปัญหาและอุปสรรคต่อหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ จ านวน         
ข่าวที่เผยแพร่ จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของหน่วยงาน จ านวนผู้ขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์ 
เป็นต้น 
 6.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
                    รัฐบาลก าหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญ
และถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
  เทศบาลต าบลเทพาลัย ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบภาครัฐ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเป็นไป     
ตามหลักธรรมาภิบาลมีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบ ได้ และระมัดระวังมิให้มีการแสวงหา
ประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและต าแหน่งหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ในการจัดหาหรือ      
การน าข้อมูลไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จึงได้ก าหนดมาตรการและ
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ข้ึน  ดังนี้ 
 

  หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
  1.  หลักเกณฑ์การร้องเรียน 

1.1 เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องท่ีผู้รู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือ   
เสียหายอันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

             (1) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
             (2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
             (3) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
             (4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
                                (5) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรอไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  

1.2 เรื่องร้องเรียนต้องเป็นจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหาย
แก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 

  2.  ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
   2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ที่ติดต่อกลับ  

2.2 ชื่อหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
2.3 การกระท าทั้งหลายที่เป็นสาเหตุการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ

พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกรดังกล่าว หรือแจ้งช่องทาง เบาะแสการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อด าเนินการสืบสวน สอบสวน 

2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน 
2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
2.6 ระบุวัน เดือน ปี 
2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พร้อมพยานบุคคล (ถ้ามี) 

3.  กรณีร้องเรียนที่ลักษณะเป็นบัตรสนเทห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณี  
แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 

  4.  เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่พิจารณา 
4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานที่เพียงพอ 



4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายงานตามข้อ 4.2 
  5.  ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ส านักงาน  www.taepalacity.co.th 
   

  กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 
1. ให้งานนิติกรเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน 
2. เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับในกรณีบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามท่ี
ก าหนดในประกาศนี้ 

3. ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าเหตุใด ๆ ให้เจ้าหน้าที่
แนะน าให้ผู้ร้องเรียนแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าเห็นว่าสมบูรณ์
ครบถ้วน เป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่
ในอ านาจหน้าที่ หรือผู้ร้องเรียนไม่แก้ไขข้อร้องเรียนภายในระยะเวลา      
ที่ก าหนดให้บันทึกไว้และเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อด าเนินการต่อไป และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงขั้นตอน
หรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเท่าที่จะสามารถกระท าได้  

4. กรณีนายกเทศมนตรีเห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้งานนิติการ
ด าเนินการตามค าสั่งนั้น 

5. ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวม
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียน 
มีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ด าเนินการแล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้ง
ท าความเห็นเสนอนายกเทศมนตรีว่ามีการกระท าการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบเกิดขึ้นหรือไม่และเป็นการกระท าความผิดวินัยหรือไม่  หากเป็นกรณี
ไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้เสนอความเห็นต่อนายกเทศมนตรีและยุติเรื่อง 

6. ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิด
โอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 

7. ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อ
นายกเทศมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

8. เมื่อมีการด าเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้งานนิติการแจ้งให้ผู้
ร้องเรียนทราบภายในเวลาสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่
สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ 

9. ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องอยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาของ
เทศบาลต าบลเทพาลัยให้ด าเนินการดังนี้ 
9.1  ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงในกรณีท่ีข้อ

ร้องเรียนระบุถึงชื่อหน่วยงานนั้น ๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียน 

9.2  ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผลและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบถือเป็น
การสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน  

 
 

http://www.taepalacity.co.th/


  7.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓               
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี ๒๕๖4 ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ          
มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในหารจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นแนวทางของหน่วยงาน ดังนั้นเทศบาลต าบลเทพาลัย
จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
 

  1.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินการบันทึกข้ึนตอนการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ     
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 โดยด าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางก าหนด 
ดังนี้ 

(1) จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
(2) การท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบ

รายการก่อสร้าง 
(3) จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 
(4) จัดท ารายการผลการพิจารณา 
(5) ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง 
(6) การท าสัญญา 
(7) การบริหารสัญญา 

  2.  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างแสวงหาผลประโยชน์หรือ
ยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง 
  3.  ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติต่อผู้เสนอราคาทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกัน เพ่ือสนับสนุนการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  4.  เมื่อมีการร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วจึงแจ้งผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาและ       
ผู้ร้องเรียนทราบ 
 
 8.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
  ตามท่ีพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ ได้มุ่งเน้นการส่ งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล     
ต าบลเทพาลัยจึงได้ก าหนดมาตรการและกลไกในการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและคุณภาพในการด าเนินงานรวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลและ /หรือรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

  ขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลเทพาลัย 
  1.  วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาใน
ประเด็นความสอดคล้องกับภารกิจหรือยุทธศาสตร์ รวมถึงความเก่ียวข้องของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  2.  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่องทางที่หลากหลาย เช่น ติดประกาศ เว็บไซต์ 
สื่อสังคม ออนไลน์ วารสาร เป็นต้น 



  3.  รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริง
และความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ 
  4.  เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน     
ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะการเข้าร่วมในการจักท าแผนงาน  การวางแผนหรือการด าเนินงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 


