
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม 

และความโปร่งในภายในหน่วยงาน 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลครบุรีใต้ 
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ประกาศเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 
เรื่อง  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

................................................. 
  ด้วยรัฐบาลให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอ านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนเพ่ือให้เกิดการบยริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นประโยชน์สุขต่อประชาชนและเกิด
ความโปร่งในสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก าหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานก าหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เทศบาลต าบลครบุรีใต้ 
จึงได้ก าหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติตามมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้ 

  1.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 
     1.1 เผยแพร่ข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
     1.2 ปรับปรุงพัฒนาเวปไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบันเหมาะสมตามระเบียบกฏหมาย
     1.3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
     1.4 ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนเวป
ไซต ์

  2.แนวทางการเผยแพร่ข้อมูล 
     2.1 ลักษณะ/ประเภท ข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่แก่สาธารณะ ได้แก่ 
      1) โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการด าเนินงาน 
   2) สรุปอ านาจหน้าที่ และวิธีการด าเนินการ 
   3) สถานที่ หรือช่องทางการติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงาน 
   4) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศ แบบแผนและนโยบาย 
   5) แผนงาน โครงการ และรายงานผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 
   6) อื่น ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
     2.2 ระบุวิธีขั้นตอนการด าเนินงาน ระบุเวลาด าเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะอย่างชัดเจน 

  3.ก าหนดกลไกการก ากับติดตามผลการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล โดยแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ในการก ากับดูแลเวปไซต์เพ่ือให้มีการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
เป็นปัจจุบัน รายงานผลการด าเนินงานสรุปปัญหา/อุปสรรค ต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                  ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

 
                            (นายสมชาติ  เดชดอน) 

         นายกเทศมนตรีต าบลครบุรีใต้ 



 
   

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 
เรื่อง  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

................................................. 
  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลครบุรี
ใต้ จึงได้ก าหนดมาตรการและกลไกในการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่ วนร่วมในการ
ด าเนินงานเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการด าเนินงาน ทั้งนี้จึงได้ก าหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลครบุรีใต้ ดังนี้ 

  1.วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาในประเด็น
ความสอดคล้องกับภารกิจหรือยุทธศาสตร์ รวมถึงการเกี่ยวข้องของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  2.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่องทาง ที่หลากหลาย เช่น ปิดประกาศ เว็บไซต์ สื่อ
สังคมออนไลน์ วารสาร จดหมายข่าว เป็นต้น 

  3.รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลข้อเท็จจริง และ
ความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ 

  4.เปิดโอกาสให้ประชาชนและผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะ
เป็นลักษณะการเข้าร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การวางแผนงาน หรือการด าเนินงานต่าง ๆ 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                  ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

 
                            (นายสมชาติ  เดชดอน) 
                      นายกเทศมนตรีต าบลครบุรีใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 
เรื่อง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

................................................. 
  เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลครบุรีใต้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มี
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ เทศบาลต าบลครบุรีใต้ จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ดังนี้ 

  1.ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลครบุรีใต้ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ        
พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

  2.ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลครบุรีใต้ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการบันทึก
รายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดแต่ละ
ขั้นตอน ดังนี้ 
     2.1 จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
     2.2 ท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
     2.3 ด าเนินการจัดหา 
     2.4 ขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
     2.5 การท าสัญญา 
     2.6 การบริหารสัญญา 

  3.ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลครบุรีใต้ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้าไปมี
ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                  ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

 
                            (นายสมชาติ  เดชดอน)  

         นายกเทศมนตรีต าบลครบุรีใต้ 

 

 

 

 

 



 

   
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์ มาตการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต 

และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลครบุรีใต้ 
................................................. 

  ตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เทศบาลต าบลครบุรีใต้ มี
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือท าหน้าที่
หลักในการบูรณาการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมใน
เทศบาลต าบลครบุรีใต้ เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จึงก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลครบุรีใต้ ดังนี้ 

  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลต าบลครบุรีใต้ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตการและ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาล
ต าบลครบุรีใต”้ 

  ข้อ 2 บทนิยามในใบประกาศนี้ 
          “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในเทศบาล
ต าบลครบุรีใต ้
          “ทุจริต” หมายถึง การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง
หรือผู้อื่น 
          “ประพฤติมิชอบ” หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใด
อย่างหนึ่งในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่า ฝืนกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับการเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สิน
ของทางราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป้นการทุจริตหรือไม่ก็ตาม และให้หมายรวมถึงการ
ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
          “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดและข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
รับผิดชอบของต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล 
ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องก าหนดไว้ 
          “การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและน า
เรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดีหรืออ่ืน ๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย 
พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายใน 15 วัน ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียน
ไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อหรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการตอบสอนง
สิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืน ๆ ตามข้อ
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดข้อมูลการร้องเรียน 

           

/1.ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้อง... 
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        1.ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน เสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลครบุรีใต้ ดังนี้ 

  1) การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
  2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
  3) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
  4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินเวลาอันสมควร 
  5) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่หรือขัดต่อกฎหมาย 

        2.ต้องเป็นข้อมูลที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่ขาด
หลักฐานแวดที่ล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 

          3.รายละเอียดข้อมูลการร้องเรียน 
    1) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
    2) ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
    3) การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียนพร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤตการณ์
ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว 
    4) ค าขอของผู้ร้องเรียน 
    5) ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
    6) ระบุ วัน เดือน ปี 
    7) ระบุพยายเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล(ถ้ามี) 
          4.ช่องทางการร้องเรียน 
    1) รับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ https://khonbureetai.go.th 
    2) ร้องเรียนผ่านตู้/กล่องรับความคิดเห็น (จดหมาย/บัตสนเท่ห์/เอกสาร) 
    3) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตสนเท่ห์/เอกสาร) ส่งตรงมายังที่อยู่ของเทศบาล 
    4) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตสนเท่ห์/เอกสาร)  ณ เทศบาลต าบลครบุรีใต้ 
    5) โทรศัพท์หมายเลข 0-4496-2000 
    6) อีเมล์ของหน่วยงาน kbt.municipality@gmail.com 
    7) ร้องเรียนผ่านทาง Facebook ของเว็บเพจ เทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                  ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

 
                            (นายสมชาติ  เดชดอน) 

         นายกเทศมนตรีต าบลครบุรีใต้ 

 

 
 


