
 

 
 
                    
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเมืองงาย 
เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ------------------------------- 

 

  ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีค าสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน รวมทั้ง
เพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ โดยในค าสั่งดังกล่าวได้ก าหนดให้ส่วนราชการก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  
 

   ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 69/2557 เรื่อง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เทศบาลต าบล
เมืองงาย จึงก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

มาตรการ วิธีปฏิบัติ 
1. ก าหนดให้พนักงานเทศบาลและ
เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการทุกคนได้
รับทราบและถือปฏิบัติตาม 

1.1 แจ้งค าสั่งและมาตรการให้พนักงานเทศบาลและ
เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
เพ่ือให้พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบล
เมืองงายได้รับทราบและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระบบราชการ และเพ่ือเป็นการป้องกัน 
รวมทั้งป้องปรามให้พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
เทศบาลต าบลเมืองงายปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ให้เป็นไป
อย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยใช้ความระมัดระวัง รอบคอบ 
มีความรับผิดชอบ ตลอดจนค านึงถึงประโยชน์ของราชการ
และประเทศชาติเป็นส าคัญ 
1.2 ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลเมืองงาย
ทุกระดับ ต้องก าชับให้พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานถือปฏิบัติตามมาตรการฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดย
ผู้บริหารหน่วยงานต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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มาตรการ วิธีปฏิบัติ 
2. เผยแพร่มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

2.1 เทศบาลต าบลเมืองงายและหน่วยงานในสังกัดท าการ
เผยแพร่มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบของเทศบาลต าบลเมืองงายโดยผ่านทางระบบ
สารสนเทศในเว็บไซต์ ทั้งนี้เพื่อสื่อสารให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานตลอดจนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับทราบมาตรการฯ ดังกล่าวของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
ซึ่งจะเป็นกลไกสนับสนุนให้เกิดระบบการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการจากภายนอกเมื่อปรากฏเหตุที่ส่อไปในทางท่ี
จะเกิดการทุจริตหรือกระท าการในลักษณะที่ผิดไปจาก
ระเบียบแบบแผนที่ถูกต้อง รวมทั้งเพ่ือเป็นสิ่งเตือนใจแก่ผู้ที่
คิดจะท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบให้เกิดความเกรงกลัว 
 

3. กรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควร
สงสัยว่าพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน กระท าการหรือมีพฤติการณ์ใน
ลักษณะที่เก่ียวข้องหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะเป็น
ตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน   

3.1 ในกรณีที่หน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลเมืองงายได้รับ
ร้องเรียนหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าพนักงานเทศบาลและ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้กระท าการ หรือมีพฤติการณ์ในลักษณะ
ที่เก่ียวข้องหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ให้ผู้บริหารหน่วยงานด าเนินการกับกรณีดังกล่าวดัวยความ
เที่ยงธรรม 
3.2 หากการด าเนินการตามข้อ 3.1 พบว่า พนักงาน
เทศบาลและเจ้าหน้าที่ได้กระท าการ หรือมีพฤติการณ์ใน
ลักษณะที่เก่ียวข้องหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติ
มิชอบ ให้ผู้บริหารหน่วยงานด าเนินการกับพนักงานเทศบาล
และเจ้าหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ภายใต้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534,
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2542 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้งระเบียบ 
ประกาศ และค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจของกฎหมาย
ดังกล่าว โดยให้ผู้บริหารของหน่วยงานบังคับใช้มาตรการทาง
วินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่าง
เด็ดขาดและรวดเร็ว  
3..3 หากปรากฏกรณีว่าผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัด
เทศบาลต าบลเมืองงายปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการตาม
มาตรการที่ก าหนดไว้ในข้อนี้ เทศบาลต าบลเมืองงายจะ
ด าเนินการทางวินัย/หรือทางอาญา แล้วแต่กรณีกับผู้บริหาร
ของหน่วยงานดังกล่าว 
 

 
/4. การจัดซื้อ... 
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มาตรการ วิธีปฏิบัติ 
4. การจัดซื้อ/จัดจ้างของส่วนราชการให้
ด าเนินการด้วยความโปร่งใสอย่างมี
ประสิทธิภาพตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

4.1 ผู้มีหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินการให้
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้าง
ของส่วนราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส บรรลุวัตถุประสงค์  
4.2 ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลเมืองงาย ต้อง
ก าชับและกวดขันให้พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ท่ี
ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามอ านาจหน้าที่ โดยยึดถือกฎหมายและระเบียบ ตลอดจน
มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส บรรลุ
วัตถุประสงค์และสามารถตรวจสอบได้ 
4.3 ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลเมืองงาย ต้อง
ควบคุมและก ากับดูแลให้การจัดซื้อจัดจ้าง บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์เป็นไปด้วยความถูกต้อง โดยค านึงถึงความคุ้มค่า 
และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับส่วนราชการและประชาชน 
4.4 ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลเมืองงาย ต้อง
บริหารสัญญาในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามเงื่อนไขและ
ข้อก าหนด โดยหากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจส่งผลต่อ
ระยะเวลาในการปฏิบัติตามสัญญาหรือคุณภาพของตาม
สัญญา ให้ผู้บริหารหน่วยงานเร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหา
และ/หรืออุปสรรคดังกล่าวให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ทั้งนี้การแก้ไข
ปัญหาและ/หรืออุปสรรคจะต้องด าเนินการโดยยึดถือ
หลักเกณฑ์และเป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบหรือ
มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 
 

5. การบริหารงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนงาน/
โครงการที่ได้รับอนุมัติตามที่มีอ านาจ และ
ถือปฏิบัติตามมาตรการที่คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติก าหนด และการเบิกจ่ายเงิน
ให้ถือปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบด้านการเงิน
การคลังอย่างเคร่งครัด โดยค านึงถึงความมี
ประสิทธิภาพ 
 

5.1 ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลเมืองงาย ต้อง
ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงาน ตลอดจนเร่งรัดให้การ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 
หรือหากมีเหตุจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนงานการใช้จ่าย          
งบประมาณประจ าปี เมื่อได้รับอนุมัติให้ปรับเปลี่ยนแผนงาน
การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีแล้ว หน่วยงานต้องพร้อมที่
จะด าเนินการตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติในทันที 

 
 
 

/5.2 การใช้จ่าย... 
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มาตรการ วิธีปฏิบัติ 
 5.2 การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีต้องด าเนินการโดย

ยึดถือกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีอย่างเคร่งครัด โดยการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีในแต่ละปีต้องค านึงถึงความคุ้มค่า 
รวดเร็ว และทันต่อความต้องการของประชาชน 
5.3 ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลเมืองงาย ต้อง
ควบคุมกวดขันการใช้จ่ายงบประมาณและการควบคุม
กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีให้กระท าตาม
กรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
 

 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    2     เดือน  มีนาคม     พ.ศ. 2561 
 

 
(นายยงยุทธ  สุวภาพ) 

นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


