
 

 
 
                    
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลเมืองงาย 
เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ------------------------------- 

 

  ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคําสั่งท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน รวมท้ัง
เพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ โดยในคําสั่งดังกล่าวได้กําหนดให้ส่วนราชการกําหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  
 

   ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ี 69/2557 เรื่อง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เทศบาลตําบล
เมืองงาย จึงกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

มาตรการ วิธีปฏิบัติ 
1 .  กํ าหนดให้พนั ก งาน เทศบาลและ
เจ้ าหน้ า ท่ี ของส่ วนร าชการ ทุกคนไ ด้
รับทราบและถือปฏิบัติตาม 

1.1 แจ้งคําสั่งและมาตรการให้พนักงานเทศบาลและ
เจ้าหน้าท่ีทุกคนได้รับทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
เพ่ือให้พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลตําบล
เมืองงายได้รับทราบและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระบบราชการ และเพ่ือเป็นการป้องกัน 
รวมท้ังป้องปรามให้พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าท่ีในสังกัด
เทศบาลตําบลเมืองงายปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีให้เป็นไป
อย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยใช้ความระมัดระวัง รอบคอบ 
มีความรับผิดชอบ ตลอดจนคํานึงถึงประโยชน์ของราชการ
และประเทศชาติเป็นสําคัญ 
1.2 ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตําบลเมืองงาย
ทุกระดับ ต้องกําชับให้พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานถือปฏิบัติตามมาตรการฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดย
ผู้บริหารหน่วยงานต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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มาตรการ วิธีปฏิบัติ 
2. เผยแพร่มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

2.1 เทศบาลตําบลเมืองงายและหน่วยงานในสังกัดทําการ
เผยแพร่มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบของเทศบาลตําบลเมืองงายโดยผ่านทางระบบ
สารสนเทศในเว็บไซต์ ท้ังนี้เพ่ือสื่อสารให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานตลอดจนประชาชนท่ัวไปซ่ึงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับทราบมาตรการฯ ดังกล่าวของเทศบาลตําบลเมืองงาย 
ซ่ึงจะเป็นกลไกสนับสนุนให้เกิดระบบการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการจากภายนอกเม่ือปรากฏเหตุท่ีส่อไปในทางท่ี
จะเกิดการทุจริตหรือกระทําการในลักษณะท่ีผิดไปจาก
ระเบียบแบบแผนท่ีถูกต้อง รวมท้ังเพ่ือเป็นสิ่งเตือนใจแก่ผู้ท่ี
คิดจะทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบให้เกิดความเกรงกลัว 
 

3. กรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควร
สงสัยว่าพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงาน กระทําการหรือมีพฤติการณ์ใน
ลักษณะท่ีเก่ียวข้องหรือมีส่วนเก่ียวข้องกับ
การทุจริตประพฤติมิชอบ ท้ังในฐานะเป็น
ตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน   

3.1 ในกรณีท่ีหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตําบลเมืองงายได้รับ
ร้องเรียนหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าพนักงานเทศบาลและ
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดได้กระทําการ หรือมีพฤติการณ์ในลักษณะ
ท่ีเก่ียวข้องหรือมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ให้ผู้บริหารหน่วยงานดําเนินการกับกรณีดังกล่าวดัวยความ
เท่ียงธรรม 
3.2 หากการดําเนินการตามข้อ 3.1 พบว่า พนักงาน
เทศบาลและเจ้าหน้าท่ีได้กระทําการ หรือมีพฤติการณ์ใน
ลักษณะท่ีเก่ียวข้องหรือมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตประพฤติ
มิชอบ ให้ผู้บริหารหน่วยงานดําเนินการกับพนักงานเทศบาล
และเจ้ าหน้ า ท่ีตามอํานาจหน้ า ท่ี ท่ี กํ าหนดไว้ภ ายใ ต้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534,
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2542 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 รวมท้ังระเบียบ 
ประกาศ และคําสั่งท่ีออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมาย
ดังกล่าว โดยให้ผู้บริหารของหน่วยงานบังคับใช้มาตรการทาง
วินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่าง
เด็ดขาดและรวดเร็ว  
3..3 หากปรากฏกรณีว่าผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัด
เทศบาลตําบลเมืองงายปล่อยปละละเลยไม่ดําเนินการตาม
มาตรการท่ีกําหนดไว้ในข้อนี้ เทศบาลตําบลเมืองงายจะ
ดําเนินการทางวินัย/หรือทางอาญา แล้วแต่กรณีกับผู้บริหาร
ของหน่วยงานดังกล่าว 
 

 
/4. การจัดซ้ือ... 
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มาตรการ วิธีปฏิบัติ 
4. การจัดซ้ือ/จัดจ้างของส่วนราชการให้
ดําเนินการด้วยความโปร่งใสอย่างมี
ประสิทธิภาพตามระเบียบท่ีเก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

4.1 ผู้มีหน้าท่ีในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง ดําเนินการให้
เป็นไปตามอํานาจหน้าท่ี ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การจัดซ้ือจัดจ้าง
ของส่วนราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส บรรลุวัตถุประสงค์  
4.2 ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตําบลเมืองงาย ต้อง
กําชับและกวดขันให้พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าท่ี ท่ี
ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไป
ตามอํานาจหน้าท่ี โดยยึดถือกฎหมายและระเบียบ ตลอดจน
มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การจัดซ้ือ
จัดจ้างของหน่วยงานราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส บรรลุ
วัตถุประสงค์และสามารถตรวจสอบได้ 
4.3 ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตําบลเมืองงาย ต้อง
ควบคุมและกํากับดูแลให้การจัดซ้ือจัดจ้าง บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์เป็นไปด้วยความถูกต้อง โดยคํานึงถึงความคุ้มค่า 
และประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกับส่วนราชการและประชาชน 
4.4 ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตําบลเมืองงาย ต้อง
บริหารสัญญาในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามเง่ือนไขและ
ข้อกําหนด โดยหากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคท่ีอาจส่งผลต่อ
ระยะเวลาในการปฏิบัติตามสัญญาหรือคุณภาพของตาม
สัญญา ให้ผู้บริหารหน่วยงานเร่งรัดดําเนินการแก้ไขปัญหา
และ/หรืออุปสรรคดังกล่าวให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ท้ังนี้การแก้ไข
ปัญหาและ/หรืออุปสรรคจะต้องดําเนินการโดยยึดถือ
หลักเกณฑ์และเป็นไปตามวิธีการท่ีกําหนดไว้ในระเบียบหรือ
มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 
 

5 .  การบริ หาร งบประมาณประจํ า ปี
งบประมาณ ให้ เ ป็นไปตามแผนงาน/
โครงการท่ีได้รับอนุมัติตามท่ีมีอํานาจ และ
ถือปฏิบัติตามมาตรการท่ีคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติกําหนด และการเบิกจ่ายเงิน
ให้ถือปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบด้านการเงิน
การคลังอย่างเคร่งครัด โดยคํานึงถึงความมี
ประสิทธิภาพ 
 

5.1 ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตําบลเมืองงาย ต้อง
กํากับดูแลและติดตามการดําเนินงาน ตลอดจนเร่งรัดให้การ
ใช้จ่ายงบประมาณประจําปี เป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนด 
หรือหากมีเหตุจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนงานการใช้จ่าย          
งบประมาณประจําปี เม่ือได้รับอนุมัติให้ปรับเปลี่ยนแผนงาน
การใช้จ่ายงบประมาณประจําปีแล้ว หน่วยงานต้องพร้อมท่ี
จะดําเนินการตามแผนงานท่ีได้รับอนุมัติในทันที 

 
 
 

/5.2 การใช้จ่าย... 
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มาตรการ วิธีปฏิบัติ 
 5.2 การใช้จ่ายงบประมาณประจําปีต้องดําเนินการโดย

ยึดถือกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวข้อง ตลอดจนมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณประจํ า ปีอย่ าง เคร่ งครัด  โดยการใช้จ่ าย
งบประมาณประจําปีในแต่ละปีต้องคํานึงถึงความคุ้มค่า 
รวดเร็ว และทันต่อความต้องการของประชาชน 
5.3 ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตําบลเมืองงาย ต้อง
ควบคุมกวดขันการใช้จ่ายงบประมาณและการควบคุม
กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีให้กระทําตาม
กรอบระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
 

 

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   26   เดือน  พฤศจิกายน    พ.ศ. 2562 
 
 
 

(นายยงยุทธ  สุวภาพ) 
นายกเทศมนตรีตําบลเมืองงาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


