
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลสันทราย 

เรื่อง  มาตรการเพ่ือการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลต าบลสันทราย 

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

ตามท่ีเทศบาลต าบลสันทรายได้จัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลสันทราย และแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ 2 ของเทศบาลต าบลสันทรายเพื่อใช้เป็นมาตรฐาน 
แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นท่ีจะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อปฏิบัติตาม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๖๔) และแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ พ.ศ.๒๕๖ 2   
ของเทศบาลต าบลสันทราย จึงก าหนดมาตรการเพ่ือการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ดังนี้ 

๑. มาตรการด้านความโปร่งใส 
     ๑.๑ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก              

ในแต่ละข้ันตอนดังนี ้
          ๑.๑.๑ รับรู้ข้อมูล ที่เกี่ยวกับแผนงานหรือโครงการ ของเทศบาลต าบลสันทราย 

๑.๑.๒ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความต้องการหรือปัญหา ที่เก่ียวกับการ
ด าเนินแผนงานหรือโครงการของเทศบาลต าบลสันทราย 

๑.๑.๓ ร่วมจัดท าและด าเนินแผนงานหรือโครงการกับเทศบาลต าบลสันทราย 
    ๑.๒ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยความโปร่งใส ดังนี้ 
  ๑.๒.๑ ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา ๓๐ วันท า

การหลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
๑.๒.๒ เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชน สามารถตรวจสอบข้อมูล

การจัดซื้อ จัดจ้าง โดยมีองค์ประกอบ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก 
๑.๒.๓ ตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง 

เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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    ๑.๓ การด าเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างแต่ละโครงการให้
สาธารณชน รับทราบผ่านเว็บไซต์ http:// www.sansaimaechan.go.th  และช่องทาง อื่นๆ ดังนี้ 

  ๑.๓.๑ ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ จัดจ้าง แต่ละโครงการของเทศบาลต าบล       
สันทรายล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ 

๑.๓.๒  ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกหรือตัดสินผลการจัดซื้อ
จัดจ้างแต่ละโครงการ ของเทศบาลต าบลสันทราย 

๑.๓.๓ ประกาศเผยแพร่วิธีค านวณราคากลางแต่ละโครงการ ของเทศบาลต าบล    
สันทราย 

๑.๓.๔ ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อ จัดจ้างแต่ละ
โครงการ ของเทศบาลต าบลสันทราย 

๑.๓.๕ ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อ จัดจ้างแต่ละโครงการ ของเทศบาลต าบล    
สันทราย พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อ จัดจ้าง 

๑.๔ การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ดังนี้ 
  ๑.๔.๑ ให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  
  ๑.๔.๒พิจารณาและน าผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 

มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อ จัดจ้าง ในปีงบประมาณถัดไป 
๑.๕มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ดังนี้ 

  ๑.๕.๑ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ณ ส านักงาน เทศบาลต าบลสันทราย  
  ๑.๕.๒ เว็บไซต์ http://www. sansaimaechan.go.th และสื่ออ่ืนๆ 

๑.๕.๓ บริการสอบถามข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์ โทร. ๐-๕๓15-3554 
๑.๕.๔ เผยแพร่ข้อมูลผ่านหนังสือและหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 

๑.๖ มีการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ดังนี้ 
  ๑.๖.๑ มีการก าหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และกระบวนการ

ด าเนินการ 
  ๑.๖.๒ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ 

 ๑.๖.๓ มีการตอบสนอง หรือด าเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
๑.๖.๔ มีการรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และเผยแพร่ให้

สาธารณชน ทราบ 

  ๒. มาตรการด้านความพร้อมรับผิด  
      ๒.๑ ผู้บริหาร ต้องแสดงเจตจ านง ที่จะมุ่งน าให้เทศบาลต าบลสันทรายด าเนินงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต และพร้อมแสดงความรับผิดชอบ หากการด าเนินงานส่งผลกระทบและเกิดความเสียหาย 
ต่อสังคมโดยรวม 
      ๒.๒ ผู้บริหาร จะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณหรือด าเนินการเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส
และซื่อสัตย์ สุจริต 
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๒.๓ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลสันทราย ต้องถือ
ปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมของราชการ และอุทิศเวลาให้แก่ราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่มิได้  

๒.๔ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลสันทราย ต้องให้
ความส าคัญกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของทางราชการและต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ หากปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง และเกิดความเสียหาย จะต้องรับผิดชอบ ในความเสียหาย นั้น  

๒.๕ หากผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลสันทรายปฏิบัติ
หน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์มิควรได้ อันเป็นการทุจริต
ต่อหน้าที่ราชการ จะต้องรับผิดทั้งทางวินัยและอาญา 

๒.๖ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลสันทราย ต้องรับฟัง
ข้อเสนอ ความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการ การวิจารณ์ หรือการติชม ของประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน
ได้เสีย 

๒.๗ เมื่อปรากฏกรณีมีมูลกล่าวหาว่า ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัด
เทศบาลต าบลสันทราย กระท าผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้รายงานผู้บังคับบัญชา 
ด าเนินการทางวินัยทันที 

๓. มาตรการด้านการปลอดทุจริตในการปฏิบัติงาน 
      ๓.๑ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลสันทราย ต้องไม่อาศัย
หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอ านาจ หน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื่น 
  ๓.๒ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลสันทราย ต้องไม่กระท า
การหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
 ๓.๓ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลสันทราย ต้องรักษา
ชื่อเสียงและรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ของตนไม่ให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระท าการใดอันเป็นการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ 
 ๓.๔ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลสันทรายต้องไม่มีส่วน
ได้เสียในสัญญา โครงการหรือสัมปทานใดๆ ของเทศบาลต าบลสันทราย 
 ๓.๕ การด าเนินการพิจารณาให้การอนุญาตหรืออนุมัติ ของเทศบาลต าบลสันทราย ต้อง
ไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอ านาจ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับบุคคลใด บุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง 

๔. มาตรการด้านวัฒนธรรม คุณธรรม ภายในองค์กร 
      ๔.๑ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลสันทราย ต้องร่วมกัน
เสริมสร้างพัฒนาทัศนคติที่ดี รักษาวินัย การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต มี
จิตสาธารณะ 
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      ๔.๒ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลสันทราย เมื่อพบเห็น
การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบของราชการ จะต้องไม่เพิกเฉย และด าเนินการให้มีการตรวจสอบ 
      ๔.๓ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลสันทราย ต้องไม่น า
ทรัพย์สินของเทศบาลต าบลสันทราย ไปใช้ส่วนตัว 
 ๔.๔ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลสันทราย ต้องไม่
กระท าการใดๆ อันเป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลใด บุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 ๔.๕ให้ปฏิบัติตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลสันทราย อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๔.๖การตรวจสอบภายใน จะต้องด าเนินงานเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้บริหารหรือผู้
มีอ านาจ 
 ๔.๗ให้ด าเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้  
  ๔.๗.๑ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ๔.๗.๒ มีการจัดท าคู่มือหรือมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ๔.๗.๓ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
  ๔.๗.๔ มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติม แนวทางหรือมาตรการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๔.๘ ให้ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจิตหรือประพฤติมิชอบ ดังนี้  
  ๔.๘.๑ มีการปฏิบัติตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของ
เทศบาลต าบลสันทราย ทุกปีงบประมาณ 
   ๔.๘.๒ มีการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบของเทศบาลต าบลสันทราย ทุกปีงบประมาณ 
 ๔.๙ ให้มีการรวมกลุ่มเพื่อการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ดังนี้  
  ๔.๙.๑ มีการรวมกลุ่มของพนักงาน ในสังกัดเทศบาลต าบลสันทราย เพ่ือการ
บริหารงานด้วยความโปร่งใส 
   ๔.๙.๒ มีการด าเนินการเพื่อปรับปรุงการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ทุก
ปีงบประมาณ 
 ๕. มาตรการด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  
      ๕.๑ การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพิจารณา
ความดี ความชอบ หรือการให้สิทธิประโยชน์ ต้องเป็นไปตามระเบียบ ไม่ยึดโยงระบบอุปถัมภ์ หรือ
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่แอบแฝง ให้มีการรวมกลุ่มเพื่อการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ดังนี้ 
 ๕.๒ มีการสร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษาเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความสามารถ             
และมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
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 ๕.๓ มีการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือ                        
ให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม และเหมาะสม 
 ๕.๔ การใช้จ่ายงบประมาณ ต้องเป็นไปตามระเบียบ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม               
มีความคุ้มค่า โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 ๕.๕ มีการจัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อม  
 ๕.๖ ผู้บังคับบัญชาต้องสร้างขวัญ ก าลังใจ หรือกระท าการใดอันเป็นการเสริมสร้างความ
สามัคคีและรักษาวินัยอันดี ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ๕.๗ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลสันทราย ต้อง
ปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอน ที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและถูกต้อง 
 ๕.๘ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบล
สันทราย ต้องยึดหลักความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 
 ๕.๙ ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ดังนี้  
  ๕.๙.๑ ให้มีการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  
  ๕.๙.๒ ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลัก ตลอดจนปัญหาอุปสรรและข้อเสนอเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 ๕.๑๐ ให้มีการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ดังนี้  
  ๕.๑๐.๑ ให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียทราบ 
  ๕.๑๐.๒ ให้มีการป้องกันหรือตรวจสอบ เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
 ๖.มาตรการด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  
 ๖.๑ แจ้งให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลสันทรายปฏิบัติตาม
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
  ๖.๒ แจ้งให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลสันทราย ถือปฏิบัติ
ตามประกาศเทศบาลต าบลสันทราย เรื่อง  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานด้วยความ
สุจริต ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

  จึงขอประกาศให้รับทราบโดยทั่วกัน 
  
   ประกาศ  ณ  วันที่   25  เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖1 
 
                                                            ธนพล  เมืองค า 
           (นายธนพล  เมืองค า)      

                      นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 


