
 

 

   
ประกาศเทศบาลตําบลน้ําโจ 

เรื่อง  มาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต 
.................................................. 

  ตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กําหนดตัวชี้วัด     
การปองกันการทุจริต โดยใหสวนราชการมีมาตรการภายใน เพ่ือสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต 
กําหนดแนวปฏิบัติของหนวยงานสําหรับการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐเปดเผยขอมูล
ของหนวยงานอยางถูกตอง ชัดเจน ครบถวน และเปนปจจุบัน ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร         
ไดสะดวก สามารถตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน   

อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48 เตรส เทศบาลตําบล    
น้ําโจ  จึงกําหนดมาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต  เพื่อใหบุคลากรทุกระดับ
สังกัดเทศบาลตําบลน้ําโจทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการโดยเครงครัด รวม  7  เรื่อง ดังนี ้
  1. มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 
  2. มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม 
  3. มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจดจาง 
  4. มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
  5. มาตรการปองกันการรับสินบน 
  6. มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
  7. มาตรการตรวจสอบการใชดุจพินิจ 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ.  2562 

 
 
 
 
      (นายปยะ  พินิจผล) 
           นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโจ 

 

 
 
 
 
 
 



 
มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กําหนดตัวชี้วัดการ
ปองกันการทุจริต โดยใหสวนราชการมีมาตรการภายใน เพื่อสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต 
กําหนดแนวปฏิบัติของหนวยงานสําหรับการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐเปดเผยขอมูล
ของหนวยงานอยางถูกตอง ชัดเจน ครบถวน และเปนปจจุบัน ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก 
สามารถตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน   ตามนโยบายที่ประกาศใหไวกับประชาชน 
 
2. วัตถุประสงค 
  2.1 เพ่ือใหเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของเทศบาลตําบลน้ําโจ และหนวยงานใน
สังกัด เปนไปอยางถูกตอง ชัดเจน ครบถวน และเปนปจจุบัน 
  2.2 เพ่ือใหเทศบาลตําบลน้ําโจ มีเครื่องมือในการกํากับติดตามการดําเนินงานเผยแพรขอมูล
ตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน 
 
3. เปาหมายการดําเนินงาน 
  ทุกหนวยงานในสังกัดเทศบาลตําบลน้ําโจ 
 
4. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
  กองวิชาการและแผนงาน 
 
5. แนวทางปฏิบัติ 
  5.1 ขอมูลที่หนวยงานตองเผยแพรตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน ตองมีเนื้อหา
อยางนอย ดังตอไปนี้ 
       5.1.1 ขอมูลพื้นฐานของหนวยงานที่เปนปจจุบัน ไดแก โครงสรางหนวยงาน ขอมูล
ผูบริหาร อํานาจหนาที่ แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน ขอมูลการติดตอหนวยงาน และกฎหมายที่
เก่ียวของ 
       5.1.2 ขาวประชาสัมพันธที่เก่ียวของกับภารกิจของหนวยงาน 
       5.1.3 เจตจํานงสุจริตของผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 
       5.1.4 แผนปฏิบัติราชการประจําปที่แสดงแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมงบประมาณ 
และระยะเวลาดําเนินการ 
       5.1.5 การกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปที่แสดงขอมูล
ความกาวหนาของการดําเนินโครงการ หรือกิจกรรม และการใชจายงบประมาณประจําป 
       5.1.6 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปของรอบปงบประมาณที่ผานมา ไดแก      
ผลการประเมินขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา 
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       5.1.7 ขอมูลการจัดซื้อจดจาง ไดแก แผนการจัดซื้อจัดจางประจําป ขอมูลแสดง
รายละเอียดการจัดซื้อจัดจางทุกรายการตามที่ระบุในแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป ประกอบดวย ชื่อรายการที่
จัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจาง ผูเสนอราคา และราคาที่เสนอ ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคาท่ีตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง และสรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 
       5.1.8 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
       5.1.9 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ 
       สําหรับหนวยงานสนับสนุน ใหแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)     
ตามภารกิจ 
       5.1.10 ชองทางการรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการ 
       5.1.11 ชองทางการรองเรียน/ขอเสนอแนะ 
 
  5.2 วิธีการ/ข้ันตอน และผูรับผิดชอบ 
ลําดับ วิธีการ/ขั้นตอน ผูรับผิดชอบ 

1. การทบทวนขอมูลทั่วไปของหนวยงาน ตามขอ 5.1.1 – 
ขอ 5.1.11 ใหถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน 

กองวิชาการและแผนงาน  
เทศบาลตําบลน้ําโจ 

2. การทบทวนขอมูลการจัดซื้อจัดจางตามขอ 5.1.7 ให
ถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน 

กองวิชาการและแผนงาน  
เทศบาลตําบลน้ําโจ 

3. การทบทวน คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามขอ 
5.1.8 และคูมือหรือมาตรฐานการใหบริการตามขอ 
5.1.9 ใหถูกตอง ครบถวนและเปนปจจุบัน 

กองวิชาการและแผนงาน  
เทศบาลตําบลน้ําโจ 

4. การทบทวนและพิจารณา ตามขอ 5.1.10 ชองทางการ
รับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการและขอ 5.1.11 ชอง
ทางการรองเรียน/ขอเสนอแส 

กองวิชาการและแผนงาน  
เทศบาลตําบลน้ําโจ 

5. หนวยงานนําขอมูลที่พิจารณาทบทวนแลวเผยแพรสู
สาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน โดยจะตอง
พิจารณาทบทวนปรับปรุงขอมูล ใหเปนปจจุบันทุกๆ ครั้ง 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือทุก 6 
เดือน 

กองวิชาการและแผนงาน  
เทศบาลตําบลน้ําโจ 

 
6. การกํากับติดตาม 
  6.1 ผูรับผิดชอบในการกํากับติดตาม 
   -ปลัดเทศบาลตําบลน้ําโจ/หัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง 
  6.2 ผูรายงาน 
       6.2.1 ระดับสํานัก/กอง :    ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
       6.2.2 ระดับหนวยงาน :    ผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงาน 
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  6.3 วิธีการติดตาม 
       -กองวิชาการและแผนงาน ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานเผยแพรขอมูลตอ
สาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน และจัดทํารายงานในภาพรวมของเทศบาลพรอมขอเสนอแนะเชิงพัฒนา
ตอผูบริหาร 
  6.4 ระยะเวลาการรายงาน 
       ปละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) 
 
7. เอกสารอางอิง 
  -มาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ 2.0 (3.ขอมูลเปดภาครัฐ) สํานักงานรัฐบาล 
อิเล็กทรอนกิส (องคการมหาชน) 
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การนําเสนอขอมูลตอสาธารณะผานเว็ปไซต 

 
  เพื่อใหการเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณะของเทศบาลตําบลน้ําโจ สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 
พ.ศ. 2544  เปนไปอยางถูกตอง นาเชื่อถือและเกิดประโยชนตอประชาชน เทศบาลตําบลน้ําโจ จึงออก
มาตรการเก่ียวกับการบริหารจัดการขอมูลบนเว็บไซตของเทศบาลตําบลน้ําโจ รายละเอียด ดังนี ้

 1. ลักษณะ/ประเภทขอมูลท่ีตองเผยแพรตอสาธารณะ 
  ลักษณะ/ประเภทขอมูลที่นําขึ้นเผยแพรผานเว็บไซตของเทศบาลตําบลน้ําโจ เนื้อหาตอง
เปนไปตาม “มาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ” ที่สํานักงานรฐับาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) กําหนดไว  
 
ขอมูลพื้นฐานเผยแพรขอมูลตลอดจนบริการของหนวยงาน 

หมวดหมูของขอมูล รายละเอียดขอมูล 
1. เก่ียวกับหนวยงาน -ประวัติความเปนมา 

-วิสัยทัศน พันธกิจ 
-โครงสรางหนวยงาน ผูบริหาร อํานาจหนาที่ 
-ภารกิจ และหนาที่รับผิดชอบของหนวยงาน 
-ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ 
-แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําป 
-คํารับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
-ขอมูลการติดตอ ประกอบดวย ที่อยู เบอรโทรศัพท 
โทรสาร และแผนที่ตั้งหนวยงาน เปนตน 
-ที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail Address)  
ของบุคคลภายในหนวยงานที่รับผิดชอบขอมูล  
เชน ผูดูแลเว็บไซต (Webmaster) เปนตน 

2. ขาวประชาสัมพันธ -ขาวสารประชาสัมพันธทั่วไป 
-ขาวสารและประกาศของหนวยงาน เชน  
ประกาศรบัสมัครงาน การจัดซื้อจัดจาง 
-ปฏิทินกิจกรรมของหนวยงาน 

3. เว็บลิงค -หนวยงานภายในเทศบาล 
-หนวยงานภายในที่เก่ียวของ 
-เว็บไซตอื่นๆ ที่นาสนใจ 

4. บริการประชาชน -บริการประชาชน ไดแก ขอมูลบริการประชาชน   
กลุมความรู แจงเรื่องรองเรียน กระดาษถาม-ตอบ  
และการบริการออนไลน (e-Service) เปนตน 

5. กฎระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของกับหนวยงาน -กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มาตรฐาน คูมือ  
แนวปฏิบัติที่เก่ียวของ 
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2. หนาที่ความรับผิดชอบและการตรวจสอบขอมูล 
 ผูนําขึ้นเว็บไซตของเทศบาลตําบลน้ําโจ คือ 
 
  นายเกรียงไกร  จะวะนะ    ตําแหนง      ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร   

สังกัด        กองวิชาการและแผนงาน  
 

ลักษณะ/ประเภทขอมูล ตรวจสอบติดตาม 
1. การนําเสนอขอมูลนโยบายและยุทธศาสตร กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลน้ําโจ 
2. การนําเสนอขอมูลยุทธศาสตรการงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลน้ําโจ 
3. การนําเสนอขอมูลประเมินผลและนิเทศติดตาม กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลน้ําโจ 
4. การนําเสนอขอมูลดานพัสดุ การควบคุมภายใน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลน้ําโจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม 
เทศบาลตําบลนํ้าโจ  อาํเภอแมทะ  จังหวัดลําปาง 

 
  เพื่อใหการดําเนินงานของเทศบาลตําบลน้ํ าโจ  เปนไปโดยคํานึงถึ งความตองการ            
ความคาดหวัง ตลอดจนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย เทศบาลตําบลน้ําโจ จึงกําหนดมาตรการใหผูมี
สวนไดสวนเสียมีสวนรวม ดังนี ้

วัตถุประสงค 
  เพ่ือสงเสริมใหมีการรับฟงความคิดห็น ขอเสนอแนะ รวมถึงการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวน
เสียที่สําคัญภายใตพันธกิจดานการใหบริการสาธารณะ รวมถึงระบบการบริหาร/ระบบสนับสนุนที่คําสัญของ
เทศบาลตําบลน้ําโจ 
 

มาตรการ 
  1. กําหนดใหมีการเผยแพรขอมูลการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
ทางเว็บไซต และ/หรือ รายงานประจําป  เพ่ือใหผูรับบริการและผูมสีวนไดสวนเสียรับทราบ 
  2. กําหนดให กองวิชาการและแผนงาน จัดทําชองทางการรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
ตลอดจนความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ที่มีตอการพัฒนาหนวยงานและการดําเนินงาน
ของเทศบาล  ผานชองทางที่หลากหลาย เชน กลองรับความคิดเห็น โทรศัพท จดหมาย เว็บไซต จดหมาย/
แบบฟอรมอิเลก็ทรอนิกส รวมถึงการแจงขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นดวยตนเอง 
  3. กําหนดใหหนวยงานหลักที่รับผิดชอบการดําเนินงานดานการใหบริการสาธารณะ รวมถึง
ระบบการบริหาร/ระบบสนับสนุนที่คําสัญของเทศบาลตําบลน้ําโจ จัดกิจกรรมเพ่ือเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวน
เสีย มีสวนรวมในการดําเนินงานตามพันธกิจของเทศบาลตําบลน้ําโจ ตามความเหมาะสมของบริบทในการ
ดําเนินงานนั้นๆ ตลอดจนประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลการจัดกิจกรรมดังกลาวตอสาธารณะ 
  4. กําหนดใหหนวยงานหลักที่รับผิดชอบพันธกิจดานการใหบริการสาธารณะ รวมถึงระบบ
การบริหาร/ระบบสนับสนุนท่ีคําสัญของเทศบาลตําบลน้ําโจ ประเมินความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ ของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งในภาพรวมและรายขอ ในมิติตางๆ ตลอดจนวิเคราะหและรายงานผลตอ
ผูบริหาร        ที่รับผิดชอบและที่ประชุมพนักงานประจําเดือน อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
  5. กําหนดใหสํานักปลัด/กอง หรือคณะทํางาน จัดการความพึงพอใจของผูมารับบริการ มี
หนาที่บริหารจัดการและติดตามขอมูลที่ไดรับจากผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียอยางเปนระบบ โดยมีการ
ประชุมอยางสม่ําเสมอ 
  6. กําหนดใหสํานักปลัด เปนหนวยงานหลักในการจัดทําระบบจัดการขอรองเรียนเพ่ือคัด
กรอง บริหารจัดการและติดตามประเมินผลการดําเนินการเพื่อตอบสนองตอขอรองเรียนที่ไดรับผานชองทาง
ตามขอ 2 
  7. กําหนดใหสํานักปลัด ประมวลผลการจัดการขอรองเรียน ขอเสนอแนะ และขอมูล         
ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของพันธกิจนั้นๆ  เพ่ือเปนขอมูลประกอบการปรับปรุง      
การดําเนินงานอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
  8. กําหนดใหหนวยงานภายในของเทศบาลตําบลน้ําโจ ประเมินความพึงพอใจ ความไมพึง
พอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในประเด็นที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของ
หนวยงานนั้นๆ เพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานตอไป 
  9. กําหนดใหความพึงพอใจของผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียเปนตัวชี้วัดหนึ่งของตัวชี้วัด       
ผลการดําเนินงานในพันธกิจที่เก่ียวของของหนวยงานภายในของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

 



มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 
เทศบาลตําบลนํ้าโจ  อาํเภอแมทะ  จังหวัดลําปาง 

 
  เพื่อใหการดําเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
เปนไปดวยความถูกตอง โปรงใส มีการแขงขันอยางเปนธรรม ตลอดจนสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวของ เทศบาลตําบลน้ําโจ จึงกําหนดมาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง ดังนี ้
 

วัตถุประสงค 
  เพ่ือใหการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุของเทศบาลตําบลน้ําโจเปนไปอยางถูกตอง 
โปรงใส สอดคลองกับกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ 
 

มาตรการ 
  1. กําหนดใหกองคลัง กําหนดและจัดทําแนวทางการดําเนินการในการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุ ตามกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวของ เพ่ือเปนแนวปฏิบัติสําหรับบุคลากรที่เกี่ยวของในประเด็น
ดังตอไปนี้ 
   1.1 แนวทางการจัดซื้อจัดจาง 
   1.2 แนวทางการเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 
   1.3 แนวทางการจัดเก็บและรักษาขอมูล 
   1.4 แนวทางการใชทรัพยสินของราชการ (วัสดุคงคลัง ครุภัณฑ) 
   1.5 แนวทางและกระบวนการจัดการขออุทธรณและขอรองเรียน รวมถึง             
กรอบระยะเวลาในการดําเนินการ 
  2. กําหนดใหกองคลัง จัดทําจรรยาบรรณของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุ เพื่อใหบุคลากรที่รับผิดชอบดานการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ ลงนามแสดง
เจตจํานงที่จะใชเปนหลักยึดถือในการปฏิบัติงาน 
  3. กําหนดใหผูมีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติในกระบวนการข้ันตอนการจัดซื้อจัดจาง 
ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละราย ตลอดจนบุคลากรที่มีสวนเก่ียวของในการจัดซื้อจัด
จางนั้นๆ  วาเปนผูมีผลประโยชนรวมกันหรือไม หากปรากฏวาบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดซื้อจัดจาง                 
เปนผูมีผลประโยชนรวมกับผูยื่นขอเสนอ ใหบุคลากรนั้นออกจากกระบวนการจัดซื้อจัดจางดังกลาว 
  4. กําหนดใหมีชองทางและหนวยงานที่รับผิดชอบในการรับเรื่องอุทธรณ/รองเรียนเกี่ยวกับ     
การจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุของเทศบาลตําบลน้ําโจ ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตอบสนอง       
ขออุทธรณ/รองเรียน และใหรายงานความคืบหนาในการดําเนินการตอผูบริหารเทศบาลตําบลน้ําโจ 
  5. กําหนดใหกองคลัง ใหความรูเก่ียวกับแนวทางการดําเนินการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุที่ถูกตอง โปรงใส แกบุคลากรเทศบาลตําบลน้ําโจ ตลอดจนประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลที่เก่ียวของ       
เพ่ือใหเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ 
 

 
 
 
 
 
 



 
มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

เทศบาลตําบลนํ้าโจ  อาํเภอแมทะ  จังหวัดลําปาง 
 
  เพื่อใหการดําเนินงานของเทศบาลตําบลน้ําโจ มีความโปรงใส ตรวจสอบได ตลอดจนเปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เทศบาลตําบลน้ําโจ จึงกําหนดมาตรการจัดการเรื่อง
รองเรียนการทุจริตไว ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือกําหนดชองทางที่ปลอดภัยและเปนความลับสําหรับบุคลากรและบุคลากรภายนอกใน   
การรองเรียนและแจงเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริต 
  2. เพ่ือใหความคุมครองผูรองเรียนหรือแจงเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริต จากการถูก
ขมขู คุมคามหรือการกระทําในลักษณะที่เปนการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม รวมถึงผูถูกรองเรียนกรณียังไมสามารถ
พิสูจนไดวามีการทุจริตจริง 
  3. เพ่ือใหมีระบบและแนวทางดําเนินการสําหรับเรื่องรองเรียนและเบาะแสเก่ียวกับการ
กระทําผิดและการทุจริต 
  4. เพ่ือกําหนดแนวทางดําเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย กับบุคลากรที่
ทุจริต 
  5. เพ่ือปองปรามไมใหเกิดการกระทําผิดและการทุจริต 
 

มาตรการ 
  1. กําหนดบทบาทหนาที่ของผูบริหารในระดับตางๆ ใหครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต รวมถึงการสอดสองดูแล และสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณที่เก่ียวของ 
  2. กําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรใหครอบคลุมถึงการใหความรวมมือ/ชวยเหลือ              
ในกระบวนการสอบสวน/สอบขอเท็จจริงเก่ียวกับเรื่องรองเรียนและเบาะแสการทุจริต/กระทําผิด 
.  3. กําหนดใหสํานักปลัด ใหความรูแกบุคลากรเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับลักษณะ
การกระทําความผิดและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายในหนวยงาน 
  4. กําหนดใหกองวิชาการและแผนงานจัดทําชองทางที่หลากหลายและเขาถึงงายในการรับ
เรื่องรองเรียนและเบาะแสการกระทําผิด/ทุจริต โดยใหถือวาเรื่องรองเรียน/เบาะแสท่ีไดรับเปนความลับสูงสุด 
  5. กําหนดใหสํานักปลัดเปนหนวยงานหลักในการจัดทําหลักเกณฑการรับเรื่องรองเรียนและ
เบาะแสการกระทําผิด/ทุจริต รวมถึงจัดทําคูมือ/แนวทางปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงผูรับผิดชอบ ขั้นตอน 
กระบวนการ กรอบระยะเวลา ในการพิจารณาเรื่องรองเรียนและเบาะแสการกระทําผิด/ทุจริต เพ่ือเปน
แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนประชาสัมพันธใหบุคลากร ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และบุคคลภายนอก
รับทราบ 
  6. กําหนดใหสํานักปลัดจัดทําทะเบียนและสถิติการรับเรื่องรองเรียนและเบาะแสการกระทํา
ผิด/ทุจริต รวมทั้งจัดทํารายงานสรุป ขอมูลสถิติ เพ่ือเสนอตอผูบริหารที่รับผิดชอบ 
  7. กําหนดใหมีการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือ ดําเนินคดีตามกฎหมาย ตอบุคลากรที่
มีผลการสอบสวน/ผลการพิจารณาวามีการกระทําอันเปนการทุจริต รวมถึงการดําเนินการกรณีบุคลากรอยู
ระหวางไดรับการสอบสวน ตามกฎหมายที่เก่ียวของกําหนดไวอยางเครงครัด 



  8. กรณีที่เรื่องรองเรียนการทุจริตเปนเรื่องที่กอใหเกิดความเสียหายตอผูหนึ่งผูใด ให
หนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดังกลาว เสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่
เหมาะสมและเปนธรรมแกผูเสียหาย เพ่ือใหผูบริหารพิจารณา 
  9. กรณีที่ เรื่องรองเรียนการทุจริตเปนเรื่องสําคัญ หรือเปนเรื่องที่กระทบตอชื่อเสียง
ภาพลักษณของเทศบาลตําบลน้ําโจ หรือขัดแยงกับนโยบายของเทศบาลตําบลน้ําโจ ใหหนวยงานที่รับผิดชอบ
ในการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดังกลาว ตลอดจนชี้แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียน/สาธารณะทราบ 
  10. กําหนดใหงานบริหารจัดการความเสี่ยง รวมกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการ   
กับเรื่องรองเรียนและเบาะแสการทุจริต กําหนดระบบและแนวทางในการแจงความคืบหนาและผลการ
พิจารณา  ใหผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแสทราบเปนระยะๆ  อยางตอเนื่อง จนกวาเรื่องจะสิ้นสุด ยกเวน กรณี
ที่มีความจําเปนจากเหตุผลดานขอมูลสวนบุคคลและการรักษาความลับ 
  11. กําหนดใหสํานักปลัด รายงานผลการดําเนินการกับเรื่องรองเรียนการกระทําผิด/ทุจริต 
ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตอผูบริหาร  
  12. กําหนดใหมีการคุมครองผูรองเรียนและผูแจงเบาะแสการทุจริต ผูใหความรวมมือ           
ในกระบวนการตรวจสอบและผูเกี่ยวของ ดังนี้ 
   12.1 ผูทําหนาที่ในกระบวนการตรวจสอบ/ข้ันตอนสอบขอเท็จจริง/ขั้นตอน           
การดําเนินการกับเรื่องรองเรียนการกระทําผิด/ทุจริต ตองไมมีสวนไดสวนเสียกับผูถูกรองเรียนหรือผูกระทํา
การทุจริต 
   12.2 ตองไมเปดเผยขอมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผูใหขอมูลได และเก็บรักษาขอมูล
ดังกลาวเปนความลับ โดยจํากัดการเขาถึงขอมูลเฉพาะผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบ          
เรื่องรองเรียน/เบาะแส นั้นๆ  เทานั้น 
   12.3 การดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนและเบาะแสการกระทําผิด/ทุจริต           
ใหเปดเผยขอมูลเทาที่จําเปน โดยคํานึงถึงสิทธิสวนบุคคล และความปลอดภัยของผูใหขอมูล แหลงขอมูล และ
บุคคลที่เก่ียวของเปนสําคัญ 
   12.4 ผูไดรับเรื่องรองเรียนและเบาะแสการกระทําผิด/ทุจริต และผูที่เก่ียวของกับ     
การดําเนินการที่เก่ียวของ มีหนาที่เก็บรักษาขอมูล รายละเอียดเรื่องรองเรียน รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมด    
เปนความลับ ไมเปดเผยขอมูลตอบุคคลอ่ืนที่ไมมีหนาที่เก่ียวของโดยเด็ดขาด เวนแตเปนการเปดเผยตามหนาที่      
ที่กฎหมายกําหนด 
   12.5 กรณีที่ผูใหขอมูลเห็นวาตนอาจไมไดรับความปลอดภัย ไดรับการปฏิบัติที่ไม      
เปนธรรม หรือไดรับความเดือดรอนเสียหาย อันเก่ียวเนื่องจากการใหขอมูลดังกลาว ผูใหขอมูลสามารถรองขอ     
ใหมีการคุมครองท่ีเหมาะสมและเปนธรรมได 
  13. หากพบวาบุคลากรแจงเรื่องรองเรียน/เบาะแส หรือขอมูลที่มีหลักฐานพิสูจนไดวาเปน
การกระทําที่มีเจตนาไมสุจริต เปนเท็จ หรือจงใจใหเกิดความเสียหาย ใหดําเนินการทางวินัยกับบุคลากร
ดังกลาว 
  14. กําหนดใหมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การประมวลวิเคราะห การรายงาน
ผลเรื่องรองเรียนการกระทําผิด/ทุจริต ที่ไดรับผานชองทางตางๆ เพ่ือบูรณาการใหการบริหารจัดการและ
ติดตามผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  15. กําหนดใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําป รายงานการกํากับ
ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําป และรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําป เสนอตอผูบริหาร และเผยแพรใหบุคลากร ผูรับบริการ ผูมีสวนได
สวนเสียและบุคคลภายนอกรับทราบ 
  16. กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของเทศบาลดานจริยธรรมของบุคลากรและองคกร ให
ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและการดําเนินการกับ
ผูกระทําการทุจริต ตลอดจนการทุจริตของบุคลากร 



มาตรการปองกันการรับสินบน 
เทศบาลตําบลนํ้าโจ  อาํเภอแมทะ  จังหวัดลําปาง 

 
  เพ่ือใหการดําเนินงานของเทศบาลตําบลน้ําโจ เปนไปดวยความโปรงใส เปนธรรม ปลอดจาก
การทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน เทศบาลตําบลน้ําโจ จึงกําหนดมาตรการปองกันการรับสินบน 
ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือกําหนดมาตรการ แนวทาง และกลไกในการปองกันการให/รับสินบนหรือผลประโยชนอ่ืนใด 
  2. เพ่ือกําหนดแนวทางการรับรองหรือของขวัญของผูบริหารและบุคลากรของเทศบาลตําบล    
น้ําโจ ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ 
 

มาตรการ 
  1. กําหนดใหผูบริหารเทศบาล ประกาศเจตจํานงในการบริหารองคกรอยางซื่อสัตยสุจริต 
โปรงใส และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากร ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวน
เสียและบุคคลภายนอกทราบ 
  2. กําหนดบทบาทหนาที่ของผูบริหารในระดับตางๆ ใหครอบคลุมถึงการประพฤติตนเปน
แบบอยางที่ดี การควบคุม กํากับติดตาม สนับสนุนและขับเคลื่อนการดําเนินการเพ่ือปองกันการรับ/ใหสินบน
หรือผลประโยชนอื่นใด รวมถึงปองกันการมีสวนรวมในการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
  3. กําหนดจรรยาบรรณ/บทบาทหนาที่ของบุคลากรทุกระดับ ใหครอบคลุมถึง 
   3.1 การงดรับ/ใหสินบนหรือผลประโยชนอ่ืนใดในทุกรูปแบบ 
   3.2 การไมเขาไปมีสวนรวมในการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
   3.3 การรวมกันสอดสองและรายงานการรับ/ใหสินบนหรือผลประโยชนอ่ืนๆ รวมถึง 
การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบตอผูบังคับบัญชาหรือผานชองทางที่กําหนดไว โดยไมละเลยเพิกเฉยตอการ
กระทําที่เขาขายดังกลาว 
   3.4 การใหความรวมมือ/ชวยเหลือในกระบวนการสอบสวน/สอบขอเท็จจริงที่
เก่ียวของ 
  4. กําหนดใหเทศบาลตําบลน้ําโจ จัดอบรมใหความรูและสรางชองทางการรับรูแกบุคลากร
เพ่ือปลูกฝงคานิยมเก่ียวกับ การตอตาน การทุจริตและประพฤติมิชอบ การรับ/ใหสินบนหรือผลประโยชนอื่นๆ 
การใหและรับของขวัญ/คารับรอง ตลอดจนเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย/ระเบียบขอบังคับที่
เก่ียวของ  
  5. กําหนดใหสํานักปลัด จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ใหบุคลากร มีทัศนคติ 
คานิยมในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตย สุจริต ถูกตอง เชื่อถือได และมุงประโยชนสวนรวม ตลอดจนเผยแพร
ขอมูลใหบุคลากร ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และบุคคลภายนอกรับทราบ 
  6. กําหนดใหสํานักปลัด จัดทําแนวทางปฏิบัติในการรับคารับรองหรือของขวัญของผูบริหาร
และบุคลากรซึ่งตองเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2561 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือการรับของขวัญของเจาหนาที่รัฐ พ.ศ. 
2544  ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสิน 
หรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมทั้ง กฎหมาย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 



  7. กําหนดใหงานการเจาหนาที่ จัดทําแบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชน
อ่ืนใด รวมถึงการดําเนินการท่ีเก่ียวของ กรณีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ
หรือ       มีราคาหรือมูลคามากกวาที่กําหนดไว 
  8. สงเสริมใหหนวยงานและบุคลากรแสดงความปรารถนาดีตอกันในโอกาสตางๆ โดยการใช   
บัตรอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือการลงนามในสมุดอวยพร แทนการใหของขวัญ 
 
 
  9. กําหนดใหมีการดําเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความเหมาะสม
ตอผูบริหาร/บุคลากร ซึ่งถูกตัดสินวาไดกระทําผิดเก่ียวของกับการรับ/ใหสินบนหรือผลประโยชนอ่ืนใด รวมถึง      
การเพิกเฉยตอการกระทําผิด หรือการรับทราบวามีการกระทําความผิดแตไมดําเนินการจัดการใหถูกตอง 
  10. กําหนดใหมีกระบวนการใหความเปนธรรมและปกปองผูบริหาร/บุคลากรที่ปฏิเสธการ
ให/รับสินบน ตลอดจนผูท่ีรายงาน/ใหขอมูลเก่ียวกับการให/รับสินบนในหนวยงาน 
  11. ใหการสนับสนุน ยกยอง ชมเชย ใหรางวัลแกผูบริหาร/บุคลากรที่มีความซื่อตรง ซื่อสัตย
สุจริต มีธรรมาภิบาลใหการปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต และการ       
มีผลประโยชนทับซอน 
  12. กําหนดใหสํานักปลัด ดําเนินการประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลุมถึง
การให/รับสินบนหรือผลประโยชนอ่ืนใด 
  13. กําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบภายใน สนับสนุนและสงเสริมใหมีกระบวนการ
ตรวจสอบและควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการตอตานการรับ/ใหสินบนหรือผลประโยชน
อ่ืนใดรวมทั้งการทุจริตและประพฤติมชิอบทุกรูปแบบ 
  14. กําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการดําเนินการในการตรวจสอบ รวมถึงการ
ดําเนินการที่เก่ียวของกับการปองกันการรับ/ใหสินบนหรือผลประโยชนอ่ืนใดตอผูบริหารทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบแนวทางปฏิบตัิในการรับคารับรองหรือของขวัญของผูบริหารและบุคลากร 
 
  1. ผูบริหารและบุคลากรจะไมรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด นอกเหนือจากทรัพยสินหรือ
ประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวน
แต การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา ไดแก 
       - การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติซึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวนที่เหมาะสม     
ตามฐานานุรูป 
       - การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอ่ืนที่ไมใชญาติ ที่มีราคาหรือมูลคาใน
การ   รับบุคคลแตละบุคคล  แตละโอกาส ไมเกิน  3,000  บาท 
       - การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่การใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับคุคลทั่วไป 
  2. บุคลากรจะใหของขวัญแกผูบังคับบัญชา/ผูบริหาร หรือบุคคลในครอบครัวของ
ผูบังคับบัญชา/ผูบริหาร นอกเหนือจากกรณีปกติตามประเพณีนิยมที่มีการใหของขวัญแกกันมิได ทั้งนี้ การให
ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมขางตน ตองมีราคาหรือมูลคาในการรับจากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกิน 
3,000 บาท  อนึ่ง บุคลากรจะเรี่ยไรเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใดหรือใชเงินสวัสดิการใดๆ  เพ่ือมอบใหหรือจัดหา
ของขวัญใหผูบังคับบัญชา/ผูบริหาร หรือบุคคลในครอบครัวของผูบังคับบัญชา/ผูบริหารไมวาในกรณีใดๆ มิได 
  3. ผูบริหารและบุคลากรจะรับหรือยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตน        
รับของขวัญจากผูท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติหนาที่ของตนไดเฉพาะกรณีการรับของขวัญที่ใหตามปกติประเพณี
นิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลคาในการรับจากแตละบุคคล แตละโอกาส ไมเกิน 3,000 บาท ผูที่
เก่ียวของในการปฏิบัติหนาที่ ตามที่ระบุขางตน ไดแก 
       - ผูซึ่งมีคําขอใหเทศบาลตําบลน้ําโจ/หนวยงานในสังกัด ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด 
       - ผูซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีสวนไดสวนเสียในธุรกิจที่ทํากับเทศบาล เชน การจัดซื้อจัดจาง 
       - ผูซึ่งกําลังดําเนินการใดๆ ท่ีเทศบาล/หนวยงานในสังกัดเปนผูควบคุมหรือกํากับดูแล 
       - ผูซึ่งอาจไดรับประโยชนหรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที ่       
ของผูบริหารหรือบุคลากร 
  การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากตางประเทศ ซึ่งผูใหมิไดระบุใหเปนของสวนตัว หรือ     
มีราคาหรือมูลคาเกินกวา 3,000 บาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความจําเปนที่จะตอง
รับไวเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ใหผูรับรายงานรายละเอียดขอเท็จจริง
เก่ียวกับ   การรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวตอผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผูบังคับบัญชาเห็นวาไมมี
เหตุที่จะอนุญาตใหผูนั้นยึดทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไวเปนประโยชนสวนบุคคล ใหผูรับนั้นสงมอบ
ทรัพยสินใหเทศบาลโดยทันท ี
  การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ หรือมีราคาหรือมูลคามากกวา    
ที่กําหนดไวขางตน ซึ่งผูบริหารและบุคลากรไดรับมาแลวโดยมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองรับไวเพื่อรักษาไมตรี 
มิตรภาพหรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ผูรับนั้นตองแจงรายละอียดขอเท็จจริง เก่ียวกับการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนดังกลาวตอผูบังคับบัญชาทราบโดยทันที สามารถกระทําได เพ่ือใหผูบังคับบัญชาวินิจฉัยวามี
เหตุผลความจําเปน ความเหมาะสมและสมควรที่จะใหผูรับนั้นรับ ทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตน
หรือไม  ในกรณีที่ผูบังคับบัญชามีคําสั่งวาไมสมควรรับ ทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ใหคืนทรัพยสินหรือ
ประโยชนนั้นแกผูใหโดยทันที ในกรณทีี่ไมสามารถคืนใหไดใหผูรับนั้นสงมอบทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวให
เปนสิทธิของเทศบาล โดยเร็ว เมื่อไดดําเนินการดังกลาวขางตนแลว ใหถือวาผูรับนั้นไมเคยไดรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนดังกลาวเลย 
 
 
 
 



มาตรการปองกันการขดักันระหวางผลประโยชนสวนตนกบัผลประโยชนสวนรวม 
เทศบาลตําบลนํ้าโจ  อาํเภอแมทะ  จังหวัดลําปาง 

 

  เพ่ือใหการดําเนินงานของเทศบาลเปนไปดวยความโปรงใส เปนธรรม ปราศจากผลประโยชน   
ทับซอน เทศบาลตําบลน้ําโจ จึงกําหนดมาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน กัน
ผลประโยชนสวนรวมไว ดังนี ้
 

วัตถุประสงค 
  เพื่อกําหนดมาตรการ แนวทาง และกลไกในการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวน
ตนกับผลประโยชนสวนรวม สําหรับบุคลากรเทศบาลตําบลน้ําโจ 
 

มาตรการ 
 1. กําหนดใหผูบริหารประกาศเจตจํานงในการบริหารองคกรอยางซื่อสัตย สุจริต โปรงใส 

และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากร ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและ
บุคคลภายนอกทราบ 

 2. กําหนดบทบาทหนาที่ของผูบริหารในระดับตางๆ ใหครอบคลุมถึงการประพฤติตนเปน
แบบอยางที่ดี การควบคุม กํากับ ติดตาม สนับสนุนและขับเคลื่อนการดําเนินการเพื่อปองกันการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม รวมถึงการสอดสองดูแลเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนของ
ผูใตบังคับบัญชา 

 3. กําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรทุกระดับ ใหครอบคลุมถึงการสอดสองและรวมกัน
ปองกัน การกระทําที่เขาขายการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม โดยไมละเลย 
เพิกเฉยตอการกระทําที่เขาขายดังกลาว ตลอดจนใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ  

 4. กําหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับ ใหครอบคลุมถึง 
      4.1 การไมใชตําแหนงหนาที่ในการแสวงหาประโยชนใดๆ ใหแกตนเองหรือผูอื่น 
      4.2 การไมอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหนาที่เพื่อเรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชนใดๆ 

ใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 
      4.3 การไมกระทําการใดๆ อันเปนการเบียดบังผลประโยชนที่ เปนตัวเงินหรือ

ผลประโยชนอ่ืนใด ในการปฏิบัติงานหรือเก่ียวของกับงานของหนวยงาน 
      4.4 การไมนําขอมูลความลับของหนวยงาน ไมแสวงหาประโยชนสวนตัว ประโยชนของ  

พวกพอง/ครอบครัว 
      4.5 การไมนําเงิน บุคลากร และทรัพยสินใดๆ ของหนวยงานไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน  

หรือผูอื่น 
      4.6 การไมใชเวลางานในการแสวงหาประโยชนสวนตน 
      4.7 การไมรับงาน/ปฏิบัติงานภายนอก ที่กอใหเกิดผลประโยชนขัดแยงกับเทศบาล ไมวา

จะเปนการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวร เวนแตจะไดรับการอนุญาตเปนการเฉพาะจากผูบริหารเทศบาล 
      4.8 การไมนําความสัมพันธสวนตัว มาประกอบการใชดุลพินิจในการใหคุณใหโทษ         

การพิจารณาตัดสิน/อนุมัติโครงการ การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง หรือเปนเหตุในการเลือกปฏิบัต ิ
 5. กําหนดใหฝายทรัพยากรบุคคลจัดทําคูมือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อ

หลีกเลี่ยงการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม โดยพิจารณาถึงนโยบายความขัดแยง            
ทางผลประโยชนของเทศบาล และกฎหมาย/ระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ 

 6. กําหนดใหสํานักปลัด ใหความรูและสรางชองทางการรับรูแกบุคลากรเพ่ือสรางความ
ตระหนักและความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

 
 



 7. กําหนดใหสํานักปลัด เปนหนวยงานหลักจัดทําคูมือ/แนวทางปฏิบัติในการหลีกเลี่ยง/
ปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ตลอดจนสื่อสารใหบุคลากรที่เก่ียวของ
รับทราบและนําไปปฏิบัต ิ

 8. กําหนดใหผูบริหารและบุคลากรที่มีสวนเก่ียวของในการพิจารณา/อนุมัติโครงการ หรือ
รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจาง ลงนามในแบบฟอรมรับรองการไมมีสวนเกี่ยวของและไมมีสวนไดสวนเสียใดๆ 
กับผูเสนองาน/ผูเสนอราคาในโครงการหรือการดําเนินการนั้นๆ หรือเปดเผยความมีสวนเก่ียวของ/การมีสวนได
สวนใหทราบลวงหนา ซึ่งตองไดรับอนุญาตเปนการเฉพาะ หรือไดรับอนุมัติในหลักการ จากผูบริหารกอน จึงจะ
เขารวมการพิจารณา/อนุมัติ/ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดังกลาวได 

 9. กําหนดใหผูบริหารและบุคลากรเทศบาลตําบลน้ําโจ ที่มีสวนไดสวนเสียในวาระการประชุม
เพ่ือพิจารณา  ออกจากที่ประชุมเปนการชั่วคราวในระหวางการพิจารณาวาระนั้นๆ หรือแจงตอท่ีประชุม
เก่ียวกับการมีสวนไดสวนเสียเปนการชั่วคราวในระหวางการพิจารณาวาระนั้นๆ  หรือแจงตอที่ประชุมเก่ียวกับ
การมีสวนไดสวนเสียกอนเริ่มการประชุมในวาระดังกลาว ตลอดจนใหบันทึกขอมูลไวในรายงานการประชุม 

 10. กําหนดใหผูบริหารและบุคลากรของเทศบาล จัดทํารายงานเปดเผยรายการท่ีสงสัยวา
ตนเองหรือญาติที่มีความเก่ียวดองในครอบครัว มีผลประโยชนที่ขัดกันกับผลประโยชนของเทศบาลเปนประจํา
หรือ     ทุกครั้งที่พบรายการตามที่ระบุ โดยจัดสงรายงานดังกลาวตอผูบังคับบัญชา 

 11. กําหนดใหการรับบริจาคตองไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชา และ/หรือ หัวหนา
หนวยงานและกระทําอยางโปรงใส โดยมีวัตถุประสงคในการบริจาคที่ชัดเจนและจะตองไมเปนการบริจาคท่ีทํา
ขึ้นเพ่ือปกปดการใหสินบน และใหมีการบันทึกขอมูลทางบัญชีที่ถูกตองตามความเปนจริง 

 12. กําหนดใหมีชองทางเพ่ือบุคคลหรือหนวยงานภายนอก สามารถแจงขอมูลทางลับแก
ผูบริหารระดับสูง เก่ียวกับการกระทําที่เขาขายการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

 13. กําหนดใหมีกระบวนการใหความเปนธรรมและปกปองผูบริหาร/บุคลากรที่รายงาน/        
ใหขอมูลเก่ียวกับการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนรวม 

 14. กําหนดใหมีการดําเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความเหมาะสม
ตอผูบริหาร/บุคลากร ซึ่งถูกตัดสินวาไดกระทําความผิดที่เก่ียวของกับการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวม ทั้งในฐานะตัวการหรือผูสนับสนุน หรือมีการรับรองขอมูลการมีสวนไดสวนเสียอันเปน
เท็จ รวมถึงการเพิกเฉยตอการกระทําความผิดแตไมดําเนินการจัดการใหถูกตอง 

 15. ใหการสนับสนุน ยกยอง ชมเชย ใหรางวัลแกผูบริหาร/บุคลากรของเทศบาล ที่มีความ
ซื่อสัตย สุจริต มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต 
และการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

 16. กําหนดใหงานบริหารจัดการความเสี่ยงจัดทํารายงานประเมินความเสี่ยงและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงดานการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต และการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวม โดยรายงานตอผูบริหารเทศบาลเพ่ือทราบ/พิจารณา อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 17. กําหนดใหหนวยงานที่ไดรับการประเมินวามีความเสี่ยงดานการดําเนินงานท่ีอาจ
กอใหเกิดการทุจริตและการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ดําเนินการ/จัด
กิจกรรมเพ่ือลด/ปองกันความเสี่ยงดานการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต และการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

 18. กําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบภายในสนับสนุนและสงเสริมใหมีกระบวนการ
ตรวจสอบและควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวน
ตนกับผลประโยชนสวนรวม 

 19. กําหนดใหหนวยงายงานภายใน และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ รายงานผลการ
ดําเนินการในการตรวจสอบและควบคุมภายใน รวมถึงการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตน   กับผลประโยชนสวนรวม ตอคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และ/หรือ ที่ประชุม
ผูบริหาร ทราบอยางนอยปละ    1 ครั้ง 



มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ 
เทศบาลตําบลนํ้าโจ  อาํเภอแมทะ  จังหวัดลําปาง 

 
  เพ่ือใหการดําเนินงานของเทศบาลตําบลน้ําโจ เปนไปตามมาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงาน/
ขั้นตอนที่เก่ียวของ และเพื่อเปนการตรวจสอบการใชดุลพินิจของบุคลากร เทศบาลตําบลน้ําโจ จึงกําหนด
มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ ไวดังนี ้
 

วัตถุประสงค 
  เพื่อกําหนดมาตการ แนวทางและกลไกในการกํากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เทศบาลตําบลน้ําโจ ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับ มาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงาน/ข้ันตอนที่
เก่ียวของ ตลอดจน เพ่ือตรวจสอบการใชดุลพินิจของผูปฏิบัติงาน 
 

มาตรการ 
 1. กําหนดบทบาทหนาที่ของผูบริหารทุกระดับ ใหครอบคลุมถึงการตรวจสอบ กํากับดูแล

และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชดุลพินิจของผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ขอบังคับ มาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงาน/ข้ันตอนที่เก่ียวของ อยางเครงครัด 

 2. กําหนดจรรยาบรรณ/บทบาทหนาที่ของบุคลากรทุกระดับ ใหครอบคลุมถึงการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับ มาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนที่เก่ียวของ อยางเครงครัด โดยยึด
หลักความถูกตอง เสมอภาค และเปนธรรม 

 3. กําหนดใหงานการเจาหนาที่ สํานักปลัด และ/หรือ หนวยงานหลกัที่รับผิดชอบพันธกิจของ
เทศบาล รวมถึงระบบบริหาร/ระบบสนับสนุนที่สําคัญของเทศบาล จัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทั้งในภาพรวม เพ่ือลดการใชดุลพินิจของผูปฏิบัติงาน 

 4. สงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอมูลมาใชในการจัดเก็บและ
ประมวลผลขอมูลอยางเปนระบบและสะดวกในการสืบคนเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจของผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงาน 

 5. กําหนดใหบุคลากรรายงานการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานที่ ไม เปนไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอบังคับมาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงาน/ข้ันตอนที่เก่ียวของ ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ หรือ
รายงานผานชองทางการรายงานอุบัติการณ เพ่ือใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการหาขอเท็จจริง วิเคราะห 
เหตุการณและเสนอแนวทางปองกัน/แกไขปญหา ตอผูบริหารที่รับผดิชอบและผูบังคับบัญชาตามลําดับ 

 6. กําหนดใหกองวิชาการและแผนงาน และคณะกรรมการควบคุมภายใน ดําเนินการเยี่ยม
สํารวจภายใน วิเคราะหและจัดการความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ใหครอบคลุมถึงประเด็นดานการ
ดําเนินงานของหนวยงานตามกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับ มาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนที่เก่ียวของ 
การควบคุมขอบกพรองในการปฏิบัติงาน/การปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับ 
มาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงาน/ข้ันตอนท่ีเก่ียวของ โดยรายงานสรุปผลตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และ/หรือ คณะกรรมการควบคุมภายใน อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 



มาตรการปองกันการรับสินบน 
เทศบาลตําบลนํ้าโจ  อาํเภอแมทะ  จังหวัดลําปาง 

 
  เพ่ือใหการดําเนินงานของเทศบาลตําบลน้ําโจ เปนไปดวยความโปรงใส เปนธรรม ปลอดจาก
การทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน เทศบาลตําบลน้ําโจ จึงกําหนดมาตรการปองกันการรับสินบน 
ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือกําหนดมาตรการ แนวทาง และกลไกในการปองกันการให/รับสินบนหรือผลประโยชนอ่ืนใด 
  2. เพ่ือกําหนดแนวทางการรับรองหรือของขวัญของผูบริหารและบุคลากรของเทศบาลตําบล    
น้ําโจ ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ 
 

มาตรการ 
  1. กําหนดใหผูบริหารเทศบาล ประกาศเจตจํานงในการบริหารองคกรอยางซื่อสัตยสุจริต 
โปรงใส และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากร ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวน
เสียและบุคคลภายนอกทราบ 
  2. กําหนดบทบาทหนาที่ของผูบริหารในระดับตางๆ ใหครอบคลุมถึงการประพฤติตนเปน
แบบอยางที่ดี การควบคุม กํากับติดตาม สนับสนุนและขับเคลื่อนการดําเนินการเพ่ือปองกันการรับ/ใหสินบน
หรือผลประโยชนอื่นใด รวมถึงปองกันการมีสวนรวมในการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
  3. กําหนดจรรยาบรรณ/บทบาทหนาที่ของบุคลากรทุกระดับ ใหครอบคลุมถึง 
   3.1 การงดรับ/ใหสินบนหรือผลประโยชนอ่ืนใดในทุกรูปแบบ 
   3.2 การไมเขาไปมีสวนรวมในการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
   3.3 การรวมกันสอดสองและรายงานการรับ/ใหสินบนหรือผลประโยชนอ่ืนๆ รวมถึง 
การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบตอผูบังคับบัญชาหรือผานชองทางที่กําหนดไว โดยไมละเลยเพิกเฉยตอการ
กระทําที่เขาขายดังกลาว 
   3.4 การใหความรวมมือ/ชวยเหลือในกระบวนการสอบสวน/สอบขอเท็จจริงที่
เก่ียวของ 
  4. กําหนดใหเทศบาลตําบลน้ําโจ จัดอบรมใหความรูและสรางชองทางการรับรูแกบุคลากร
เพ่ือปลูกฝงคานิยมเก่ียวกับ การตอตาน การทุจริตและประพฤติมิชอบ การรับ/ใหสินบนหรือผลประโยชนอื่นๆ 
การใหและรับของขวัญ/คารับรอง ตลอดจนเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย/ระเบียบขอบังคับที่
เก่ียวของ  
  5. กําหนดใหสํานักปลัด จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ใหบุคลากร มีทัศนคติ 
คานิยมในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตย สุจริต ถูกตอง เชื่อถือได และมุงประโยชนสวนรวม ตลอดจนเผยแพร
ขอมูลใหบุคลากร ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และบุคคลภายนอกรับทราบ 
  6. กําหนดใหสํานักปลัด จัดทําแนวทางปฏิบัติในการรับคารับรองหรือของขวัญของผูบริหาร
และบุคลากรซึ่งตองเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2561 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือการรับของขวัญของเจาหนาที่รัฐ พ.ศ. 
2544  ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสิน 
หรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมทั้ง กฎหมาย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 



  7. กําหนดใหงานการเจาหนาที่ จัดทําแบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชน
อ่ืนใด รวมถึงการดําเนินการท่ีเก่ียวของ กรณีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ
หรือมีราคาหรือมูลคามากกวาที่กําหนดไว 
  8. สงเสริมใหหนวยงานและบุคลากรแสดงความปรารถนาดีตอกันในโอกาสตางๆ โดยการใช   
บัตรอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือการลงนามในสมุดอวยพร แทนการใหของขวัญ 
  9. กําหนดใหมีการดําเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความเหมาะสม
ตอผูบริหาร/บุคลากร ซึ่งถูกตัดสินวาไดกระทําผิดเก่ียวของกับการรับ/ใหสินบนหรือผลประโยชนอ่ืนใด รวมถึง      
การเพิกเฉยตอการกระทําผิด หรือการรับทราบวามีการกระทําความผิดแตไมดําเนินการจัดการใหถูกตอง 
  10. กําหนดใหมีกระบวนการใหความเปนธรรมและปกปองผูบริหาร/บุคลากรที่ปฏิเสธการ
ให/รับสินบน ตลอดจนผูท่ีรายงาน/ใหขอมูลเก่ียวกับการให/รับสินบนในหนวยงาน 
  11. ใหการสนับสนุน ยกยอง ชมเชย ใหรางวัลแกผูบริหาร/บุคลากรที่มีความซื่อตรง ซื่อสัตย
สุจริต มีธรรมาภิบาลใหการปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต และการ       
มีผลประโยชนทับซอน 
  12. กําหนดใหสํานักปลัด ดําเนินการประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลุมถึง
การให/รับสินบนหรือผลประโยชนอ่ืนใด 
  13. กําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบภายใน สนับสนุนและสงเสริมใหมีกระบวนการ
ตรวจสอบและควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการตอตานการรับ/ใหสินบนหรือผลประโยชน
อ่ืนใดรวมทั้งการทุจริตและประพฤติมชิอบทุกรูปแบบ 
  14. กําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการดําเนินการในการตรวจสอบ รวมถึงการ
ดําเนินการที่เก่ียวของกับการปองกันการรับ/ใหสินบนหรือผลประโยชนอ่ืนใดตอผูบริหารทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบแนวทางปฏิบตัิในการรับคารับรองหรือของขวัญของผูบริหารและบุคลากร 
 
  1. ผูบริหารและบุคลากรจะไมรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด นอกเหนือจากทรัพยสินหรือ
ประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวน
แต การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา ไดแก 
       - การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติซึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวนที่เหมาะสม     
ตามฐานานุรูป 
       - การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอ่ืนที่ไมใชญาติ ที่มีราคาหรือมูลคาใน
การ   รับบุคคลแตละบุคคล  แตละโอกาส ไมเกิน  3,000  บาท 
       - การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่การใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับคุคลทั่วไป 
  2. บุคลากรจะใหของขวัญแกผูบังคับบัญชา/ผูบริหาร หรือบุคคลในครอบครัวของ
ผูบังคับบัญชา/ผูบริหาร นอกเหนือจากกรณีปกติตามประเพณีนิยมที่มีการใหของขวัญแกกันมิได ทั้งนี้ การให
ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมขางตน ตองมีราคาหรือมูลคาในการรับจากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกิน 
3,000 บาท  อนึ่ง บุคลากรจะเรี่ยไรเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใดหรือใชเงินสวัสดิการใดๆ  เพ่ือมอบใหหรือจัดหา
ของขวัญ ใหผูบังคับบัญชา/ผูบริหาร หรือบุคคลในครอบครัวของผูบังคับบัญชา/ผูบริหารไมวาในกรณีใดๆ มิได 
  3. ผูบริหารและบุคลากรจะรับหรือยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตน        
รับของขวัญจากผูท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติหนาที่ของตนไดเฉพาะกรณีการรับของขวัญที่ใหตามปกติประเพณี
นิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลคาในการรับจากแตละบุคคล แตละโอกาส ไมเกิน 3,000 บาท ผูที่
เก่ียวของในการปฏิบัติหนาที่ ตามที่ระบุขางตน ไดแก 
       - ผูซึ่งมีคําขอใหเทศบาลตําบลน้ําโจ/หนวยงานในสังกัด ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด 
       - ผูซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีสวนไดสวนเสียในธุรกิจที่ทํากับเทศบาล เชน การจัดซื้อจัดจาง 
       - ผูซึ่งกําลังดําเนินการใดๆ ท่ีเทศบาล/หนวยงานในสังกัดเปนผูควบคุมหรือกํากับดูแล 
       - ผูซึ่งอาจไดรับประโยชนหรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที ่       
ของผูบริหารหรือบุคลากร 
  การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากตางประเทศ ซึ่งผูใหมิไดระบุใหเปนของสวนตัว หรือ     
มีราคาหรือมูลคาเกินกวา 3,000 บาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความจําเปนที่จะตอง
รับไวเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ใหผูรับรายงานรายละเอียดขอเท็จจริง
เก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวตอผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผูบังคับบัญชาเห็นวาไมมี
เหตุที่จะอนุญาตใหผูนั้นยึดทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไวเปนประโยชนสวนบุคคล ใหผูรับนั้นสงมอบ
ทรัพยสินใหเทศบาลโดยทันท ี
  การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ หรือมีราคาหรือมูลคามากกวา    
ที่กําหนดไวขางตน ซึ่งผูบริหารและบุคลากรไดรับมาแลวโดยมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองรับไวเพื่อรักษาไมตรี 
มิตรภาพหรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ผูรับนั้นตองแจงรายละอียดขอเท็จจริง เก่ียวกับการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนดังกลาวตอผูบังคับบัญชาทราบโดยทันที สามารถกระทําได เพ่ือใหผูบังคับบัญชาวินิจฉัยวามี
เหตุผลความจําเปน ความเหมาะสมและสมควรที่จะใหผูรับนั้นรับ ทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตน
หรือไมในกรณีที่ผูบังคับบัญชามีคําสั่งวาไมสมควรรับ ทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ใหคืนทรัพยสินหรือ
ประโยชนนั้นแกผูใหโดยทันที ในกรณทีี่ไมสามารถคืนใหไดใหผูรับนั้นสงมอบทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวให
เปนสิทธิ ของเทศบาล โดยเร็ว เมื่อไดดําเนินการดังกลาวขางตนแลว ใหถือวาผูรับนั้นไมเคยไดรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนดังกลาวเลย 
 
 


