
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  
เรื่อง ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติราชการของข้าราชการเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 

.......................................................... 
 

  ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวัน
ยิ่งจะทวีความรุนแรง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็น
องค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความ
ศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption 
Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กร
เพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 
ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” ดังนั้น 
เพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ จึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส 
สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดําเนินการจัดทําประกาศเทศบาลตําบล
เวียงเชียงของ เรื่อง ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติราชการของข้าราชการเทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของ เพ่ือให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  

  อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๔๘ เตรส (2) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ จึงประกาศเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ เรื่อง ความพร้อม
รับผิดในการปฏิบัติราชการของข้าราชการเทศบาลตําบลเวียงเชียงของไว้ ดังต่อไปนี้ 
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หมวด 1 
ทั่วไป 

 
 ข้อ 1 ในประกาศนี้  

  “ข้าราชการเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ” หมายความว่า ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการ
ฝ่ายประจํา พนักงานจ้าง  
  “ข้าราชการฝ่ายการเมือง” หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่ง นายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
  “ข้าราชการฝ่ายประจํา” หมายความว่า ข้าราชการเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  

“พนักงานจ้าง”    หมายความว่า พนักงานจ้างชั่วคราวเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
หมวด 2 

ข้อก าหนดห้ามในการปฏิบัติหน้าที ่

  ข้อ 2 ห้ามมิให้ข้าราชการเทศบาลตําบลเวียงเชียงของปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ไม่
ว่าการนั้นจะดําเนินการโดยทุจริตหรือไม่ รวมทั้งห้ามเป็นตัวการ ผู้ใช้และผู้สนับสนุนด้วย ดังต่อไปนี้  
  (1)  ห้ามข้าราชการเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ที่มีหน้าที่ซื้อ ทํา จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใด 
เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อ่ืนเอาทรัพย์นั้นเสีย  
  (2)  ห้ามข้าราชการเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ใช้อํานาจในตําแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจ 
หรือจูงใจเพ่ือให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อ่ืน  
  (3) ห้ามข้าราชการเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผู้ อ่ืนโดยมิชอบ หรือกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดใน
ตําแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ 
  (4)  ห้ามข้าราชการเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ กระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดใน
ตําแหน่ง โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งตนได้เรียกรับหรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับ
แต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานในตําแหน่งนั้น 
  (5)  ห้ามข้าราชการเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ที่มีหน้าที่ซื้อ ทํา จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆ
ใช้อํานาจในตําแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่เทศบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น  
  (6)  ห้ามข้าราชการเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ที่มีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใดเข้ามีส่วน
ได้เสียเพ่ือประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้น 
  (7)  ห้ามข้าราชการเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ที่มีหน้าที่จ่ายทรัพย์ จ่ายทรัพย์นั้นเกินกว่าที่
ควรจ่ายเพื่อประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อื่น   
  (8)  ห้ามข้าราชการเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ที่มีหน้าที่หรือแสดงว่าตนมีหน้าที่เรียกเก็บ
หรือตรวจสอบภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือเงินอ่ืนใด โดยทุจริตเรียกเก็บหรือละเว้นไม่เรียกเก็บภาษี
อากร  ค่าธรรมเนียมหรือเงินนั้น หรือกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใด เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
อากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสีย หรือเสียน้อยไปกว่าที่จะต้องเสีย  
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  (9)  ห้ามข้าราชการเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ที่มีหน้าที่กําหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้า
ใด ๆ เพ่ือเรียกเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย โดยทุจริตกําหนดราคาทรัพย์สินหรือ
สินค้านั้น เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสียหรือเสียน้อยไปกว่าที่จะต้อง
เสีย   
  (10) ห้ามข้าราชการเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต 

  ข้อ 3 ห้ามข้าราชการเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ที่มีหน้าที่ทําเอกสาร กรอกข้อความลงใน
เอกสารหรือดูแลรักษาเอกสาร กระทําการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น   

  ข้อ 4 ห้ามข้าราชการเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ที่มีหน้าที่ทําเอกสาร รับเอกสารหรือกรอก
ข้อความลงในเอกสาร กระทําการดังต่อไปนี้ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ 
  (1) รับรองเป็นหลักฐานว่า ตนได้กระทําการอย่างใดข้ึนหรือว่าการอย่างใดได้กระทําต่อหน้าตน
อันเป็นความเท็จ 
  (2) รับรองเป็นหลักฐานว่า ได้มีการแจ้งซึ่งข้อความอันมิได้มีการแจ้ง 
  (3) ละเว้นไม่จดข้อความซึ่งตนมีหน้าที่ต้องรับจด  หรือจดเปลี่ยนแปลงข้อความเช่นว่านั้น หรือ 
  (4) รับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นความเท็จ 

 
หมวด 3 

กลไกและระบบบังคับใช้ 

  ข้อ 5 ข้าราชการเทศบาลตําบลเวียงเชียงของผู้ใด มีข้อกล่าวหาว่ากระทําการฝ่าฝืน ข้อ 2 ข้อ 
3 และข้อ 4 ให้เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ดําเนินการดังนี้  

  (1)  กรณีที่กล่าวหา ข้าราชการฝ่ายการเมือง ที่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรี ให้
ดําเนินการสั่งเรื่องให้ผู้กํากับดูแลตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากผลการสอบข้อเท็จจริง
ปรากฏว่ามีมูล ให้ดําเนินการตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.2496 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ในเรื่องของการถอดถอนต่อไป  
  (2)  กรณีที่กล่าวหา ข้าราชการฝ่ายการเมือง ที่ไม่ใช่ผู้ดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรี ให้
นายกเทศมนตรี ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากผลการสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีมูล ให้
ดําเนินการตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ในเรื่องของการมีคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่งต่อไป 
  (3)  กรณีที่กล่าวหา ข้าราชการฝ่ายประจํา ให้นายกเทศมนตรี ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง หากผลการสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีมูล ให้ดําเนินการตามประมวลกฎหมายอาญาและ
ดําเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาลต่อไป 
  (4)  กรณีที่กล่าวหา พนักงานจ้าง ให้นายกเทศมนตรี ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
หากผลการสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีมูล ให้ดําเนินการตามประมวลกฎหมายอาญาและดําเนินการ
ทางวินัยของพนักงานจ้างเทศบาลต่อไป 
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  ข้อ 6 การดําเนินการตามข้อ 5 ไม่ตัดสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาที่จะอุทธรณ์หรือใช้สิทธิอ่ืนๆตาม
บทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

หมวด 4 
บทก าหนดโทษ 

  ข้อ 7 ข้าราชการฝ่ายการเมืองผู้ใด กระทําความผิดตาม ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ต้องระวาง
โทษตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการและอาจถูกถอดถอนหรือถูกสั่ง
ให้พ้นจากตําแหน่งแล้วแต่กรณี 

  ข้อ 8 ข้าราชการฝ่ายประจํา ผู้ใด กระทําความผิดตาม ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ต้องระวางโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการและถูกดําเนินการทางวินัยของ
พนักงานเทศบาล 

  ข้อ 9 หากพนักงานจ้างผู้ใด กระทําความผิดตาม ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ต้องระวางโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญาและถูกดําเนินการทางวินัยของพนักงานจ้างเทศบาล 

  ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ   ณ   วันที่   4   กรกฎาคม   พ.ศ. 2560 
 

 

 
 (นายเฉลิม   ตาวิยะ) 

 นายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงของ 


