
 

                                                                           

ประกาศเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
เรื่อง  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของเทศบาลต าบลวาริชภูม ิ

        ***************************** 

 ด้วยรัฐบาลให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นประโยชน์สุขต่อประชาชน และเกิด
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparecy Assessment – ITA) ให้เทศบาลก าหนด
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เทศบาลต าบลแร่จึงมีมาตรการก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 
     1.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอย่างน้อยตาม มาตรา 7 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 43 และมาตรา 44 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และไม่เผยแพร่ข้อมูลตาม มาตรา 14 และ 15 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 1.2 ปรับปรุงและพัฒนาเว็ปไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ และความพร้อมของบุคลากร/ทรัพยากรในหน่วยงาน 
 1.3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
 1.4 ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนเว็ปไซต์ 
           2. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 
 2.1 ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่ 
   1. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
  2. สรุปอ านาจหน้าที่ท่ีส าคัญและวิธีด าเนินงาน 
  3. สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  4. กฎ ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน และนโยบาย 
  5. แผนงาน โครงการ ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณผลผลิต/
ผลลัพธข์องโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
  6. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
  7. อื่นๆ ตามความเหมาะสม 
 2.2 ระบุวิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระบุเวลาการด าเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน  

           /3. ก าหนด................ 



        - 2 – 

 
 3. ก าหนดกลไกการก ากับติดตามการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล โดยแต่งตั้งคณะท างานหรือมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการดูแลเว็ปไซต์ เพ่ือให้มีการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน 
รายงานผลการด าเนินงาน สรุปปัญหาและอุปสรรคต่อหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ จ านวนข่าวที่เผยแพร่ จ านวน
ผู้เข้าชมเว็ปไซต์ของหน่วยงาน จ านวนผู้ขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นทางเว็ปไซต์ เป็นต้น 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

 

                                                      
นายเทวัญ  ศรีส าราญ 

นายกเทศมนตรีต าบลวาริชภูมิ 

   
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
เรื่อง  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  

        ***************************** 

 ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลวาริชภูมิ จึงได้
ก าหนดมาตรการและกลไกในการเปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการด าเนินงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลและ/หรือรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้การด าเนินงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 ขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
 1. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาในประเด็นความ
สอดคล้องกับภารกิจหรือยุทธศาสตร์ รวมถึงความเก่ียวข้องของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่องทางที่หลากหลาย เช่น ติดประกาศ เว็ปไซต์ สื่อสังคม
ออนไลน์  วารสาร  เป็นต้น 
 3. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริงและ
ความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ 
 4. เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นใน
ลักษณะการเข้าร่วมในการจัดท าแผนงาน การวางแผน หรือการด าเนินงาน 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

 

 
นายเทวัญ  ศรีส าราญ 

นายกเทศมนตรีต าบลวาริชภูมิ 

   
    
 

 

 

  

 



 

ประกาศเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
เรื่อง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  

        ***************************** 
 โดยที่เทศบาลต าบลวาริชภูมิมีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมา 
ภิบาล เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันแก่ประชาชน ซึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเกิดข้อ
สงสัยว่า มีการทุจริตรับสินบนหรือไม่ เทศบาลต าบลวาริชภูมิจึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมี
มาตรการก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
 2. วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ 
 3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสสามารถให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรวจสอบได้ 
 4. ค านึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 
 5. ด าเนินการให้มีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์
สูงสุด 
 6. ไม่เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนไม่ว่าโดยตรง/โดยอ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเก่ียวกับการพัสดุเพื่อตนเองหรือผู้อ่ืน โดยมิชอบ 
 7. ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ 
 8. ไม่ให้ข้อมูลภายในที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือพวกพ้องของตน 
 9. ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ ยวกับการพัสดุ ผู้
ร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยความเป็นธรรม แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 
 10. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ก าชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องให้
รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นโดยทันที เพ่ือพิจารณาแก้ไข ยกเว้น หรือด าเนินการอ่ืนที่เหมาะสมเพ่ือให้
เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม 
 11. หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุเห็นว่ามีการทุจริตหรือข้อกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รีบด าเนินการ
รวบรวมข้อเท็จจริง และจัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือด าเนินการสอบข้อเท็จจริง หรือด าเนินการทาง
วินัยโดยทันที 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

 
 

นายเทวัญ  ศรีส าราญ 
                                              นายกเทศมนตรีต าบลวาริชภูม ิ



 

ประกาศเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
เรื่อง  มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต  

        ***************************** 

 เพ่ือให้การด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลวาริชภูมิสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เทศบาลต าบลวาริชภูมิจึงก าหนด
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลต าบลวาริชภูมิ เรื่อง มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการ
ทุจริต” 
  2. บทนิยามในประกาศนี้ 
    “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างในสังกัดเทศบาลต าบล
วาริชภูม ิ
   “ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง
หรือผู้อื่น 
   “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดใน
ต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝนนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่
ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
   “ข้อร้องเรียน” หมายถึง  ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
รับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล
ตามที่กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
   “การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและน าเรื่อง
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย 
พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลาสิบห้าวัน ทั้งนี้ กรณีที่ข้อ
ร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการ
ตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ 
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  3. หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
   3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
    3.1.1 เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าวาริชภูมิ 
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3.1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่ขาด
หลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน     
   3.2  ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
    3.2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ติดต่อกลับ 
    3.2.2 ชื่อหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
    3.2.3 การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือ
พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือแจ้งช่องทาง เบาะแสการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อด าเนินการสืบสวน สอบสวน 
    3.2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน 
    3.4.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
    3.4.6 ระบุวัน เดือน ปี 
    3.4.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี) 
   3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน
กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
   3.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
    3.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
    3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานที่เพียงพอ 
    3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2 
   3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
    3.5.1 ส่งข้อร้องเรียน หรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาล
ต าบลวาริชภูมิ หมู่ที่ ๒  ต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  471๕0 
    3.5.2 ร้องเรียนผ่านเว็ปไซต์เทศบาล ที่ https://waritphom.go.th/ 
 4. กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 
   4.1 ให้ศูนย์ด ารงธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน 
   4.2 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้หัวหน้าศูนย์ด ารงธรรมรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่ก าหนดใน
ประกาศนี ้
   4.3 ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าเหตุใดๆ ให้เจ้าหน้าที่แนะน าให้ผู้
ร้องเรียนแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้
ถูกต้องได้ หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ หรือผู้ร้องเรียนไม่แก้ไขข้อ
ร้องเรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้บันทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าว ต่อหัวหน้าศูนย์ด ารงธรรมเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงขั้นตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเท่าที่
สามารถจะท าได้ 
   4.4 กรณีที่ผู้บริหารเทศบาล เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือ
มอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ศูนย์ด ารงธรรมด าเนินการตามค าสั่งนั้น 
   4.5 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริง ที่
เกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ด าเนินการให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งท าความเห็นเสนอผู้บริหารเทศบาล ว่ามีการกระท าทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดข้ึน 
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หรือไม่ และเป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหา ให้เสนอความเห็นต่อผู้บริหาร
และยุติเรื่อง 
   4.6 ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่
ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 
   4.7 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อผู้บริหารเทศบาล
ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจ าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการฯ 
อาจเสนอขอขยายระยะเวลาด าเนินการต่อผู้บริหารเทศบาล โดยเสนอขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง 
ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
   4.8 เมื่อมีการด าเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้ศูนย์ด ารงธรรมแจ้งให้ผู้ร้องเรียน
ทราบภายในเวลาสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ 
   4.9 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาของเทศบาลต าบล
วาริชภูมิ ให้ด าเนินการดังนี้ 
    4.9.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงในกรณีที่ข้อร้องเรียน
ระบุถึงชื่อหน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
    4.9.2 ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อ
ข้อร้องเรียน 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

 

 
นายเทวัญ  ศรีส าราญ 

นายกเทศมนตรีต าบลวาริชภูมิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
เรื่อง  นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

        ***************************** 
 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
มาตรา 128 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า  ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจ
ค านวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่
ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด และตามประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาล
ต าบลวาริชภูมิ ข้อ 13 ที่ก าหนดว่า ข้าราชการของเทศบาลต าบลวาริชภูมิต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไป
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม 
ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์
ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี นั้น 
 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับของเทศบาล
ต าบลวาริชภูมิ ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามข้อกฎหมาย เทศบาลต าบลวาริชูมิจึง
ก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการรับสินบน เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกระดับปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 
 1. ไม่ถามน าถึงการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของก านัลหรือประโยชน์อื่นใด 
 2. ไม่ให้หรือไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
 3. ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดกับผู้ที่มี
ความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
 4. กรณีจ าเป็นต้องให้หรือต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณี
นิยมหรือเพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ก่อนการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก 
ของก านัลหรือประโยชน์อ่ืนใด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดย
สิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้หรือรับแก่กันนั้น ต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละ
โอกาสไม่เกิน 3,000 บาท หากเกิน 3,000 บาท ให้รายงานการรับของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ให้พึง
ระวังการตีมูลค่าของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดต่ ากว่าความเป็นจริง 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

 

 
นายเทวัญ  ศรีส าราญ 

นายกเทศมนตรีต าบลวาริชภูมิ 



 

ประกาศเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

        ***************************** 

 โดยที่เทศบาลต าบลวาริชภูมิมีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมา 
ภิบาล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม เทศบาลต าบลวาริชภูมิจึงได้ก าหนดมาตราการบริหารงานด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของเจ้าหน้าที่ใน
เทศบาลต าบลวาริชภูมิให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีมาตรการก าหนด
แนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 1. ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/ค าสั่ง ที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 
 2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ค านึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
 3. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เกิดความคุ้มค่าก่อเกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการ 
 4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ยึดหลักความประหยัด 
  5. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ช่วยกันดูแลและบ ารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการด้วย 
  6. ไม่ใช้ทรัพย์สินของทางรายการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
  7. ผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นต้องก ากับ ดูแล ให้ค าแนะน า เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

 

 
นายเทวัญ  ศรีส าราญ 

นายกเทศมนตรีต าบลวาริชภูมิ 
 

 

 

 



 

ประกาศเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  

        ***************************** 

 โดยที่เทศบาลต าบลวาริชภูมิ มีเจตนารมณ์ในการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความ
โปร่งใสเป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงในการใช้อ านาจ โดยมีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมและ
ตรวจสอบได้เพ่ือรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวม เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงได้ก าหนด
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
 1. แนวปฏิบัติของหน่วยงาน 
   1.1 ให้มีระบบและกลไกการลดการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใน
การปฏิบัติงาน 
  1.2 ให้มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือก ากับการปฏิบัติงานและ
ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
 2. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
   2.1 เมื่อมีการรับต าแหน่งให้ผู้บริหารหน่วยงานแสดงเจตจ านงหรือค ามั่นในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีการประกาศเจตจ านงเผยแพร่ให้
สาธารณชนได้รับทราบ 
   2.2 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตลอดจน
การใช้ดุลยพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   2.3 ให้มีการจัดท ามาตรฐานหรือคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของแต่ละภารกิจ เพ่ือ
ลดการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 
   2.4 ให้มีการจัดท าระบบและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั้งตามภารกิจหลัก งาน
การใช้จ่ายงบประมาณ งานจัดซื้อจัดจ้าง และงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมตาม
ระเบียบกฎหมายก าหนด 
   2.5 ให้มีระบบการตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอกในกิจกรรมหรือโครงการของ
หน่วยงานที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลดังกล่าว เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบใช้ดุลยพินิจในการด าเนินงานของ
เจ้าหน้าที่หน่วยงาน 
    2.6 ให้มีคู่มือประชาชน ณ จุดบริการประชาชนของเทศบาลต าบลวาริชภูมิและเผยแพร่
ในเว็ปไซต์ของหน่วยงานเพ่ือให้สาธารณชน ได้รับทราบขั้นตอนการบริการของเจ้าหน้าที่อันจะช่วยในการ
ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นไปตามคู่มือดังกล่าวหรือไม่ 
   2.7 เมื่อเจ้าหน้าที่คนใดพบเห็นการด าเนินงานที่ใช้ดุลยพินิจไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที 
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  3. ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
    มอบหมายให้ ปลัดเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการด าเนินงานของ
หน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจนี้ 

      จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

 

 
นายเทวัญ  ศรีส าราญ 

นายกเทศมนตรีต าบลวาริชภูมิ 

   
    

 

 

 

 

 

 

 

  


