
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลบางเป้า  
เร่ือง   มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลบางเป้า 

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

     เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลบางเป้าและเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานเทศบาลตำบลบางเป้าจึงกำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต   ดังนี้ 

   1. มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
                พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ นับท้ังแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื ้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวงพ้อง                
การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ   จึงกำหนดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมุ่งเน้นการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและแผนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้ อจัดจ้าง ดังนั ้นเพื่อ                     
ให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลบางเป้าเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม จึงให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
               ๑. ประกาศเผยแพร่ปฏิบัติการจัดซื้อจัดชัดจ้าง ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน ทำการหลังจากวันท่ีได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ 
               ๒. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีองค์ประกอบตามกฎหมาย ระเบียบ กำหนด 
               ๓. กำหนดแนวทางตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและ               
ผู้เสนอราคา เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกัน 
               ๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาท้ัง
ประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 
               ๕. ห้ามมิให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ดำรงตำแหน่งท่ีทำหน้าท่ีทับซ้อน 

               ๖. เจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา ดังนั้น 
                      ๖.๑ ตรวจสอบช่ือ – สกุล ของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรใน
หน่วยงานหรือไม่ เช่น บิดา มารดา พี่น้อง ญาติ เพื่อน คู่แข่ง ฯลฯ 

                      ๖.๒ ตรวจสอบสถานท่ีอยู่ สถานท่ีปฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้อง
กับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่  

 

/๖.๓ ตรวจสอบบุคลากร... 
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   ๖.๓ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการ ท้ังผลประโยชน์
ส่วนตน หรือผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีหรือไม่ 

               ๗. ให้เจ้าหน้าท่ีรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ทราบเป็นประจำทุกเดือน 

  2. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
  รัฐบาลกำหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญ และถือ
ว่าเป็นวาระแห่งชาติที่ส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม เทศบาลตำบลบางเป้าในฐานะเป็น
หน่วยงานของรัฐซึ่งต้องผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการรับสินบน
เป็นมาตรการสำคัญ ทั้งนี ้เพื ่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของ เทศบาลตำบลบางเป้า ทุกภารกิจต้องโปร่งใส         
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
               ๑. เทศบาลตำบลบางเป้าคำนึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิเสธการรับหรือให้สินบน
โดยจะไม่ดำเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าท่ีผู้นั้น 
               ๒. การจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ซึ่งการ
ดำเนินการต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภาใต้กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
               ๓. เจ้าหน้าท่ีเทศบาลตำบลบางเป้าจะต้องไม่เสนอจะให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าท่ีภาคเอกชนหรือ
บุคคลอื่นใดโดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และ
กฎหมาย 
               ๔. เจ้าหน้าท่ีเทศบาลตำบลบางเป้าต้องปฏิบัติงานตามมาตรการนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับ
หรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยเด็ดขาด 
  ๕. เจ้าหน้าท่ีเทศบาลตำบลบางเป้าจะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตน
หรือประโยชน์ของเทศบาลตำบลบางเป้า หรือประโยชน์ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลบางเป้า หรือประโยชน์ของ
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับตนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อน หรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด 
               ๖. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทำท่ีเข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือ
ตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบและประเมินผลหรือศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตนายกเทศบาลตำบลบางเป้าทันที 
               ๗. จัดให้มีช่องทางและประชาสัมพันธ์ ในการร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าท่ีเทศบาลตำบลบางเป้า และผู้เป็นส่วนได้ส่วยเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแส
การรับสินบนของหน่วยงาน และรายงานข้อมูลการรับแจ้งเบาะแสการเรียก หรือรับสินบนผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ
เทศบาลตำบลบางเป้า 

  3. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนตัว
(ผลประโยชน์ทับซ้อนกัน) 

             ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรม 

 

/และความโปร่งใสภายใน… 
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และความโปร่งใสภายในองค์กร ช่วยส่งเสริมให้องค์กร ช่วยเหลือส่งเสริมให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรม                    
ในการทำงานท่ีดีสร้างความเช่ือมั่นจากประชาชนท่ีมีต่อองค์กร และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาคร ัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)        
ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการมีแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
ผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และเกิด
ผลประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐ 

            เทศบาลตำบลบางเป้า จึงได้จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบ
ความเกี่ยวข้องของบุคลากรกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยให้เจ้าหน้าท่ี                  
ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างใช้เป็นแนวทาง และถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้ 
        ๑. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

              ๑.๑ ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ี หรือหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี จัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองาน ท่ีมีความเกี่ยวข้อง
กับบุคลากรภายในกองคลัง ท้ังผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 

              ๑.๒ ห้ามมิให้บุคลากรในเทศบาลตำบลบางเป้า ใช้อำนาจในตำแหน่งท่ีดำเนินงานหรือ
โครงการท่ีเอื้อผลประโยชน์กับตนเองท้ังท่ีเกี่ยวกับเงินละไม่เกี่ยวกับเงนิ 

              ๑.๓ ห้ามมิให้บุคลากรในเทศบาลตำบลบางเป้าดำรงตำแหน่งใดๆ ท่ีอาจส่งผลให้เกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน 

       ๒. แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน 
                ๒.๑ ตรวจสอบช่ือ – สกุล ของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรใน
หน่วยงานหรือไม่ เช่น ญาติ พี่ น้อง เพื่อน คู่แข่ง หรือศัตรู เป็นต้น 
                ๒.๒ ตรวจสอบสถานท่ีอยู่ สถานท่ีปฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้อง
กับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม ่
                ๒.๓ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการ ท้ังผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีหรือไม่ 
                ๒.๔ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ เช่น 
การรับสินบน การใช้ข้อมูลลับทางราชการ การดำเนินธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การรับของขวัญหรืออืน่ๆ 

   4. มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
            เทศบาลตำบลบางเป้า มีหน้าที่ในการให้บริการตามภารกิจหน้าที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามโครงสร้างและภารกิจที่กำหนดไว้ ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่บริหารโดยนายก
เทศบาลตำบลบางเป้าเป็นผู้กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มีอำนาจในการ
สั่งการ อนุญาต อนุมัติ เพื่อปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารด้วยการมีอำนาจทาง
ปกครองโดยเฉพาะในส่วนท่ีกฎหมายกำหนดให้เป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจอนุญาต อนุมัติหรือ
มีคำส่ังในเรื่องนั้นอย่างรอบคอบ มีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนใช้ดุลยพินิจอย่างพอเพียง 

            ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลยพินิจในการออกคำส่ัง อนุญาต อนุมัติ ในภารกิจของ
เทศบาลตำบลบางเป้า เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้กำหนดมาตรการการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารไว้ ดังนั้น 
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-4- 
  ๑. กำกับดูแลข้าราชการและบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบข้ันตอน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
            ๒. กำกับดูแลกระบวนการบริหารบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร เลื่อนตำแหน่ง
การฝึกอบรม การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื ่อนขั ้นเลื ่อนเงินเดือนข้าราชการ 
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ในการบริหารงานบุคล จะต้องมีการสอนงานแลกเปล่ียนความรู้และมอบหมายงานท่ี
เป็นธรรม เท่าเทียม มีกาเสนอแนวคิดท่ีแตกต่างและไม่เลือกปฏิบัติ 
  5. มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
            เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของเทศบาลตำบลบางเป้ามีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน 
ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก สามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานของ
เทศบาลตำบลบางเป้าได้ตามที่ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อบุคลากรและสาธารณชน  จึงกำหนดมาตรการในการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะดังนี้ 

             ๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล 
              ๑.๑ ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ มีหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
ของเทศบาลตำบลบางเป้า https://www.bangpao.go.th  ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยอย่างน้อยต้องประกอบไป
ด้วยโครงสร้าง บุคลากร ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจำปีและการติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน มาตรฐานและ
ขั้นตอนการให้บริการ เป็นต้น 
             ๑.๒ ผู้ได้รับมอบหมายงานตามข้อ ๑ มีหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น 
ส่ือสังคมออนไลน์ ปิดประกาศภายในเทศบาลตำบลบางเป้า 
             ๑.๓ สำนัก/กองต่างๆ มีหน้าท่ีสนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้รับผิดชอบสำหรับ                 
การเผยแพร่ผ่านช่องทางท่ีรับผิดชอบ ร่วมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
             ๒. กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล 
             ๒.๑ .ให้ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนัก ดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน และกำกับให้มี
การรายงานผล  โดยส่งข้อมูลให้บุคคลผู้รับผิดชอบตามข้อ ๑ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
             ๒.๒ ให้มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดทำสถิติการให้บริการและ                     
ผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารทุกส้ินปีงบประมาณ และรายงานผลต่อผู้บริหารทราบ 
  
            จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
         ประกาศ ณ วันท่ี   26   เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 
 
 
 

         (นายวรัศกรณ์  สุดสาคร) 
              ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี 

       นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า 
 
 

https://www.bangpao.go.th/index.php

