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การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

******************************** 

 จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตบางประการของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ที่อาจเกิดขึ้นจากประเด็นข้อสังเกตการตรวจสอบที่ผ่านมา ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2563  – มีนาคม 
2564 ที่ผ่านมา เทศบาลต าบลเวียงเชียงของได้ด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว ดังนี้ 
 1. ด้านบุคลากร 

  จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง “ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561” ให้แก่พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  
 2. ด้านกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
  ด าเนินการเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน ทันสมัยมากยิ่งข้ึน 
 3. ด้านระบบงาน 
  3.1 ด้านพัสดุ 
   3.1.1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพัสดุเตรียมแผนการชี้แจงอบรม           
ให้ความรู้ความเข้าใจกระบวนงานพัสดุ รวมทั้งก าหนดเป็นตัวชี้ วัดผลการปฏิบัติงานร่วมระดับส านักหรือกอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   3.1.2 จัดให้มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
   3.1.3 จัดให้มีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม 
   3.1.4 จัดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
   3.1.5 จัดให้มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
   3.1.6 จัดให้มีมาตรการป้องกันการรับสินบน 
   3.1.7 จัดให้มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
   3.1.8จัดให้มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ     
  3.2 ด้านการควบคุมภายใน        
   3.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินลผการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 
   3.2.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของภาครัฐ พ.ศ. 2561” ให้แก่บุคลากรของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  
   3.2.3 จัดท าแผน และด าเนินการตรวจสอบการควบคมุภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

******************************** 

 
 
 



 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
(ตามมติคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ ครั้งที่ 2/2563  

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยความเป็นชอบของนายกเทศมนตรีต าบลเวียงเชียงของ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563) 
  

 ด้วยรัฐบาลให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นประโยชน์สุขต่อประชาชน และเกิดความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก าหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดมาตรการใน
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
 เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ ต่อสาธารณะเป็นไปด้วยความถูกต้อง ทันสมัย 
เหมาะสมและเชื่อถือได้ ตลอดจนสอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่า
ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 จึงก าหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ และช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ดังนี้ 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการบริการ ข้อมูลการบริหารเงิน
งบประมาณ ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลข้อมูลการด าเนินงานเพ่ือป้องกันการทุจริต และข้อมูล
มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ ตามแนวทางที่ ป.ป.ช. ก าหนด 
มาตรการ 
 1. จัดให้มีช่องทางในการบริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตามแนวทางที่ ป.ป.ช. ก าหนดทางเว็บไซต์ของเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ และช่องทางอ่ืนตามความเหมาะสม เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลที่
ถูกต้องได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการจัดท า รวบรวมตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะตามแนวทางที่ ป.ป.ช. ก าหนด ดังนี้ 
  2.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลต้องจัดท า และปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง และทันสมัยอยู่เสมอ 
โดยความเห็นชอบของผู้บริหารหน่วยงานนั้น ๆ ก่อนส่งข้อมูลดังกล่าวให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
  2.2  ทุกส่วนราชการภายในของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของสนับสนุนฐานข้อมูลต่าง ๆ             
ที่เก่ียวขอ้งให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
  2.3 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รวบรวมข้อมูลตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 เสนอประธาน
กรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของพิจารณา  
  2.4 ส านักปลัดฯ น าข้อมูลตามข้อ 2.3 เผยแพร่ลงเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  



 3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะต้องค านึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบข้อมูลพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมก่อนส่งข้อมูลเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของเทศบาลต าเวียงเชียงของ 
 4. ให้ศูนย์ต่อต้านการปฏิบัติการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีหน้าที่ก ากับติดตามการปรับปรุงและเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือให้มีการด าเนินงานปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอและเป็นปัจจุบัน ตลอดจนรายงานผลการด าเนินการ
รวมทั้งสรุปปัญหาและอุปสรรคต่อคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ และคณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของรายไตรมาส 
 5. ให้ส านักปลัดฯ มีหน้าที่พิจารณาจัดท ารูปแบบเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ ให้สามารถ
เข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว มีความน่าสนใจ และทันสมัยอยู่เสมอ รวมถึงข้อมูลสรุปสถิติและรายงานสรุปผลการสืบค้น
ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารส าหรับสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ ต่อคณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท า รวบรวม ตรวจทาน และเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณะ 
 
ที ่

 
ประเภทข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ  
จัดท าข้อมูล รวบรวม 

ตรวจทาน 
เผยแพร่ลง
เว็บไซต์ 

ควรามถี่ใน 
การเผยแพร่ข้อมูล 

1 โครงสร้างหน่วยงาน สป. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

2 ข้อมูลผู้บริหาร สป. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

3 อ านาจหน้าที ่ สป. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน นวค. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

5 ข้อมูลการติดต่อ สป. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สป. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

7 ข่าวประชาสัมพันธ์ สป./กค./กช. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

8 Q&A สป./กค./กช. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

9 Social Network สป./กค./กช. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

10 แผนด าเนินงานประจ าปี นวค. สป. สป. ปีละ 1 ครั้ง 
11 รายงานการก ากับติดตาม การด าเนินงานรอบ 6 

เดือน 
นวค. สป. สป. ทุก 6 เดือน 

12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี นวค. สป. สป. ปีละ 1 ครั้ง 
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน น.ทบ. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 

หากมีการเปลี่ยนแปลง 
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ธก. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 

หากมีการเปลี่ยนแปลง 
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สป./กค./กช. สป. สป. ปีละ 1 ครั้ง 
16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ  

การให้บริการ 
สป./กค./กช. สป. สป. ปีละ 1 ครั้ง 

17 E-service สป./กค./กช. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี กค. สป. สป. ปีละ 1 ครั้ง 
19 ร า ย ง า น ก า ร ก า กั บ ติ ด ต า ม ก า ร ใ ช้ จ่ า ย 

งบประมาณ รอบ 6 เดือน 
กค. สป. สป. ทุก 6 เดือน 

20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
 

กค. สป. สป. ปีละ 1 ครั้ง 



 
ที ่

 
ประเภทข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ  

จัดท าข้อมูล รวบรวม 
ตรวจทาน 

เผยแพร่ลง
เว็บไซต์ 

ควรามถี่ใน 
การเผยแพร่ข้อมูล 

21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ กค. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือ
การจัดหาพัสดุ 

กค. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุราย
เดือน 

กค. สป. สป. เดือนละ 1 ครั้ง 

24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
ประจ าปี 

กค. สป. สป. ปีละ 1 ครั้ง 

25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล น.ทบ. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

26 การด า เนิ นการตามนโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

น.ทบ. สป. สป. ปีละ 1 ครั้ง 

27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

น.ทบ. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 

น.ทบ. สป. สป. ปีละ 1 ครั้ง 

29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต น.ทบ. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

30 ช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต ธก. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจ าปี ธก. สป. สป. ปีละ 1 ครั้ง 
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น สป. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 

หากมีการเปลี่ยนแปลง 
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม สป. สป. สป. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร น.ทบ. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 

หากมีการเปลี่ยนแปลง 
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร น.ทบ. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 

หากมีการเปลี่ยนแปลง 
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี น.ทบ. สป. สป. ปีละ 1 ครั้ง 
37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต น.ทบ. สป. สป. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร น.ทบ. สป. สป. ทุก 6 เดือน 
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี น.ทบ. สป. สป. ปีละ 1 ครั้ง 
40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการ ป้องกัน

การทุจริต รอบ 6 เดือน 
น.ทบ. สป. สป. ทุก 6 เดือน 

41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี 
 

น.ทบ. สป. สป. ปีละ 1 ครั้ง 



 
ที ่

 
ประเภทข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ  

จัดท าข้อมูล รวบรวม 
ตรวจทาน 

เผยแพร่ลง
เว็บไซต์ 

ควรามถี่ใน 
การเผยแพร่ข้อมูล 

42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

น.ทบ. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

น.ทบ. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

 
 

กระบวนการและขั้นตอนการรวบรวมส่งข้อมูลส าหรับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1. หน่วยงานหลักรับผิดชอบในการจัดท าข้อมูล

2. หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการรวบรวม ตรวจทาน (สป.)

3.ประธานคณะกรรมการประเมินคุณธรรมแบะความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของพิจารณา

4. หน่วยวานที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (สป.)

5. ติดตามตรวจสอบข้อมูล (สป.) และสรุปสถิติรายงานผ่านการสืบค้น
เว็บไซต์ (สป.)

6. คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ

7. คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ



มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วม 
(ตามมติคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  

ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยความเป็นชอบของนายกเทศมนตรีต าบลเวียงเชียงของ เมื่อวานที ่1 ธันวาคม 2563) 
  

 ตามที่พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมการมส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลเวียงเชียงของจึงได้ก าหนดมาตรการและ
กลไกในการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ ในการให้บริการและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของ
ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และยอมรับได้ เทศบาลต าบลเวียงเชียงของจึงได้ก าหนดมาตรการ
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ดังนี้ 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้มีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เรื่องร้องเรียน และการมีส่วนร่วม
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 
 2. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ ตามอ านาจหน้าที่ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และยอมรับได้ 
มาตรการ 
 1. ก าหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ      
ผ่านเว็บไซต์ และช่องทางการสื่อสารอ่ืน ๆ ต่อสาธารณะ เพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 
 2. ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเรื่องร้องเรียน จัดช่องทางในการรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเรื่องร้องเรียนของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีผลต่อการด าเนินงานและพัฒนาของ
เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ จดหมาย กล่องรับฟังความคิดเห็น หรือกิจกรรมต่าง  ๆเป็นต้น  
 3. ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเรื่องร้องเรียน ศึกษา 
วิเคราะห์ รูปแบบ และผลการด าเนินงาน โดยให้ผู้รับบริการและผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตามความ
เหมาะสมของบริบทในการด าเนินงานนั้น ๆ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียงเชียง
ของให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับมากข้ึน  
 4. ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเรื่องร้องเรียน จัดให้มีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในภาพรวมและรายข้อในมิติต่าง ๆ ตลอดจน
วิเคราะห์และรายงานผลต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ และคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ อย่างสม่ าเสมอ (ปีละ 1 ครั้ง) 
 5. ก าหนดให้ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นตัวชี้วัดหนึ่งของผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานนั้นและท่ีเกี่ยวข้อง 

******************************** 



มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
(ตามมติคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  

ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยความเป็นชอบของนายกเทศมนตรีต าบลเวียงเชียงของ เมื่อวานที ่1 ธันวาคม 2563) 
 

 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปี 2564 ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นแนวทางของหน่วยงาน         
 เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน 
และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2563 ตัวชี้วัดมาตรการภายในเพ่ือ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ มีความโปร่งใส ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และตรวจสอบได้ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐก าหนด  
 2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 
มาตรการ 
 1. ก าหนดให้กองคลัง จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ ปิดประกาศของ
หน่วยงานภายใน 30 วันท าการ หลังจากได้รับความเป็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
หน่วยวานที่เก่ียวข้อง หรือผู้มีอ านาจในการพิจารณางบประมาณ 
 2. ก าหนดให้กองคลัง จัดให้มีการบันทึกสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารประกอบ ภายใน 7 
วันท าการ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์
ในการตรวจสอบข้อมูล เมื่อมีการร้องขอตามรายการ ดังต่อไปนี้ 
  2.1 รายการขอซื้อหรือขอจ้าง 
  2.2 เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
พิเศษเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี) 
  2.3 ประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  2.4 ข้อเสนอที่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
  2.5 บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกเสนอ 
  2.6 ประกาศพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการขัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 



  2.7 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี) 
  2.8 บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
 3. หน่วยงานภายในหมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการพัสดุประจ าหน่วยงาน
อย่างน้อย 2 คน และเข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กองคลังก าหนด 
 4. ก าหนดให้กองคลัง จัดท าคู่มือ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และประชุมชี้แจง
สร้างการรับรู้และเข้าใจที่ถูกต้องให้กับบุคลากรของหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 
 5. ห้ามมิให้ผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 6. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ด าเนินงานโครงการที่เอ้ือผลประโยชน์กับ
ตนเองหรือผู้อื่น ทั้งท่ีเกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่มิใช่เงินหรือทรัพย์สิน 
 7. ให้มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ติดต่อขอรับบริการสามารถ
ร้องเรียนได้ผ่านช่องทาง ดังนี้ 
  7.1 ติดต่อด้วยตนเองได้ที่หรือจดหมาย  
     ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  
     เลขที่ 222 หมู่ 12 ต าบลเวียง 
     อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
  7.2 โทร 0 5379 1171  หรือเว็บไซต์ www.wckmunic.org 
 8. ก าหนดให้กองคลัง จัดให้มีระบบตรวจสอบเพ่ือป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญาของหน่วยงาน ส าหรับผู้ที่มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้างและเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง โดยให้
เจ้าหน้าที่รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบ เพ่ือป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
ของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด เสนอให้หัวหน้าส่วนทราบโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าที่เป็นประจ าทุกเดือน 

******************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



มาตรการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
(ตามมติคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  

ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยความเป็นชอบของนายกเทศมนตรีต าบลเวียงเชียงของ เมื่อวานที ่1 ธันวาคม 2563) 

 
  รัฐบาลก าหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญและถือเป็น
วาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาครัฐ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเป็นไปตามหลัก      
ธรรมาภิบาลมีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และระมัดระวังมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับ
ผลประโยชน์ การใช้อิทธิผลในฐานะและต าแหน่งที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาหรือน าข้อมูลไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จึงได้ก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขึ้น ดังนี้  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือก าหนดช่องทางที่ปลอดภัยและเป็นความลับ ส าหรับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกใน
การร้องเรียน แจ้งเบาะแสการกระท าผิดและทุจริต 
 2. เพ่ือให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต จากการถูกข่มขู่และ
คุกคาม หรือการกระท าในลักษณะที่เป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงผู้ที่ถูกร้องเรียนกรณียังไม่สามารถพิสูจน์
ได้ว่ามีการทุจริต 
 3. เพ่ือให้มีระบบและแนวทางด าเนินการส าหรับเรื่องร้องเรียน และเบาะแสเกี่ยวกับการกระท าความผิด
และการทุจริต 
 4. เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมายกับบุคลากรท่ีทุจริต 
 5. เพื่อป้องกันและปราบปรามไม่ให้เกิดการกระท าผิดและการทุจริต 
มาตรการ 
 1. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึง
สอดส่องดูแล และส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จริยธรรมและจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้อง 
 2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรให้ครอบคลุมถึงการไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต รายงานการกระท า
ความผิดต่อผู้บังคับบัญชา หากพบเห็นการกระท าความผิดหรือการทุจริตที่เกิดขึ้น ตลอดจนให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการกระท าความผิดและการ
ทุจริต 
 3. ก าหนดให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี ด าเนินการ ก ากับติดตาม และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี เพ่ือเสนอต่อคณะผู้บริหาร และเผยแพร่ต่อสาธารณะ 



 4. ก าหนดให้มีคู่มือ หรือแนวปฏิบัติในเรื่องการร้องเรียน โดยระบุถึงผู้ที่รับผิดชอบ ขั้นตอนกระบวนการ 
กรอบระยะเวลา ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน และเบาะแสการกระท าผิดหรือการทุจริต ตลอดจนประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากร ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกรับทราบ 
 5. ก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมให้แก่พนักงานเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ
ความผิด และการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร 
 6. ก าหนดให้มีช่องทางที่หลากหลายในการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดและการ
ทุจริต โดยให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว ระมัดระวังในการด าเนินงานและเก็บเป็นความลับ 
 7. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าสถิติการรับเรื่องร้องเรียน และเบาะแสการกระท าผิดและการ
ทุจริต รวมทั้งจัดท ารายงาน รวบรวมข้อมูลสถิติ เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  
 8. ก าหนดให้มีการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต ผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 9. ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนทางวินัยแล้วแต่กรณี ด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว รับ ฟังและ
เปิดโอกาสทุกฝ่ายชี้แจงอย่างเป็นธรรม 
 10. ก าหนดให้พิจารณาลงโทษทางวินัย หรือด าเนินคดีทางกฎหมาย ต่อบุคลากรที่มีผลการสอบสวน หรือ
การพิจารณาว่ามีการกรท าอันเป็นการทุจริต รวมถึงด าเนินการกรณีอยู่ระหว่างการสอบสวน ตามที่ระเบียบ 
ข้อบังคับ กฎหมาย ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
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มาตรการป้องกันการรับสินบน 
(ตามมติคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  

ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยความเป็นชอบของนายกเทศมนตรีต าบลเวียงเชียงของ เมื่อวานที ่1 ธันวาคม 2563) 

 
 รัฐบาลก าหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญและถือเป็น
วาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบภาครัฐ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
มีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และระมัดระวังมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้
อิทธิผลในฐานะและต าแหน่งที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาหรือน าข้อมูลไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล จึงได้ก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการรับสินบน ดังนี้  
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือก าหนดมาตรการ แนวทาง งดการรับการเรียกร้อง การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 
ยกเว้นกรณีจ าเป็นตามที่กฎหมาย ระเบียบ และป.ป.ช. ก าหนดเท่านั้น 
 2. เพื่อให้บุคลากรยึดถือปฏิบัตินโยบายอย่างเคร่งครัด รวมถึงตระหนักถึงการมีส่วนร่วมที่จะรับผิดชอบใน
การป้องกันและต่อต้านการรับสินบน 
มาตรการ 
 1. ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน เจ้าหน้าที่ พึงเห็นความส าคัญ และมีจิตส านึก
ในการต่อต้านการทุจริต จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือ
แลกกับการให้บริการ อ านวยความสะดวกให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่
และกฎหมาย 
 2. ห้ามมิให้มีการรับหรือให้สินบนในการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ต้องด าเนินการเป็นไปอย่างซื่อสัตย์ 
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 3. การรับเงินบริจาคหรือสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใดของ
หน่วยงาน ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมีใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินประกอบรายงานทุกครั้ง 
 4. การด าเนินงาน การอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ ของส่วนราชการ จะต้องไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง
หรือผู้มีอ านาจ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 5. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการรับหรือให้สิบบน จะต้อง
รายงานผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน 
 6. กรณีเกิดการกระท าที่เก่ียวข้องกับการรับสินบน จะต้องถูกลงโทษตามระเบียบของทางราชการ 
 7. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการรับสินบนให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ เป็นประจ าทุก 6 เดือน 

******************************** 
 
 



 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

(ตามมติคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยความเป็นชอบของนายกเทศมนตรีต าบลเวียงเชียงของ เมื่อวานที ่1 ธันวาคม 2563) 

  

 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปี 2564 ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายในองค์กรนั้น เทศบาลต าบลเวียงเชียงของจึงได้ก าหนดมาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือก าหนดมาตรการ แนวทาง และกลไกในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ส าหรับบุคลากรของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 
มาตรการ 
 1. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีการควบคุม ก ากับติดตาม
สนับสนุนและขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
รวมถึงสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ สอดส่องและร่วมกันป้องกันการกระท าที่เข้าข่ายการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ละเลยเพิกเฉยต่อการกระท าที่เข้าข่ายดังกล่าว 
ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  
 3. ก าหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับ ดังนี้ 
  3.1 การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
  3.2 การไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์ใด ๆ ให้แก่
ตนเองหรือผู้อื่น 
  3.3 การไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด 
ในการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับงานของหน่วยงาน 
  3.4 การไม่น าข้อมูลความลับของหน่วยงาน ไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ประโยชน์ของพวกพ้อง
และครอบครัว 
  3.5 การไม่น าเงิน บุคลากร และทรัพย์สินใด ๆ ของหน่วยงานไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 
  3.6 การไม่ใช้เวลางานในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
  3.7 การไม่รับงานหรือปฏิบัติงานภายนอก ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ขัดแย้งกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
การปฏิบัติชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นการเฉพาะจากผู้บริหาร 
  3.8 การไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจ ในการให้คุณให้โทษการพิจารณา
ตัดสิน อนุมัติโครงการ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นเหตุในการเลือกปฏิบัติ 



 4. ก าหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุม เพ่ือพิจารณาออกจากที่ประชุม
เป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณานั้น ๆ หรือแจ้งต่อท่ีประชุมเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสียก่อนเริ่มประชุมใน
วาระดังกล่าว ตลอดจนให้บันทึกข้อมูลในวาระการประชุม 
 5. ก าหนดให้มีการด าเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหาร
และบุคลากรที่ถูกตัดสิน ว่าได้กระท าความผิดที่เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม ทั้งในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุน หรือมีการรับรองข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นเท็จ รวมถึงการ
เพิกเฉยต่อการกระท าผิด หรือการรับทราบว่ามีการกระท าผิดแต่ไม่ด าเนินการให้ถูกต้อง 
 6. ให้การสนับสนุน ยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่ผู้บริหารและบุคลากรที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีธรรมาภิ
บาลในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตและการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 

******************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
(ตามมติคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  

ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยความเป็นชอบของนายกเทศมนตรีต าบลเวียงเชียงของ เมื่อวานที ่1 ธันวาคม 2563) 
 

 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 
ITA) ประจ าปี 2564 ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ภายในองค์กรนั้น เทศบาลต าบลเวียงเชียงของจึงได้ก าหนดการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ดังนี้ 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือก าหนดมาตรฐาน แนวทางคู่มือการปฏิบัติงาน และกลไกในการก ากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
บุคลากรของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหลักเกณฑ์ 
มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
 2. เพื่อตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงาน  
มาตรการ 
 1. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลยพินิจ 
  1.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ก ากับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น 
คู่มือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงาน บนพ้ืนฐานความสุจริต เป็นธรรม รับผิดชอบ 
ถูกต้อง ชอบธรรม ยอมรับนับถือ แบะโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
  1.2 ให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีคู่มือการ
ปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่แสดงถึงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน เพ่ือเป็นกรอบการปฏิบัติงานอันน ามาสู่การลดการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 
  1.3 ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย         
กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือไม่เป็นไปตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานหรือมาตรฐานของการปฏิบัติงาน ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพ่ือให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการหา
ข้อเท็จจริง วิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ปัญหาและป้องกันต่อผู้บังคับบัญชา 
  1.4 ให้ด าเนินการส ารวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบและจัดการความเสี่ยง ให้ครอบคลุมถึงการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงควบคลุมข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 
 
 



 2. มาตรการเสริมสร้างการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
  2.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
  2.2 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องสื่อสารถึงความส าคัญและแนวทางในการด าเนินการ
ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
  2.3 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บ และประมวลข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสะดวกใน
การสืบค้น เพ่ือใช้ประกอบในการตัดสินใจในการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน 
  2.4 มีแนวทางการติดตามทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์
อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพ่ือน ามาปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้มีการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นระบบและโปร่งใส 
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