
ระเบียบวาระการประชุม
การจัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำมาตรการจัดการความเสียง

ของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปลายพระยา 

วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองเสนอที่ประชุมทราบและพิจารณา
๒.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของเทศบาล 
๒.๒ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

ของเทศบาลตำบลปลายพระยา 
๒.๓ มาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริต
๒.๔ มาตรการบีองกันการขัดกันระหว่างผลประโยขน์ส่วนตนกับผลประโยขน์ 

ส่วนรวม
๒.๕ มาตรการบีองกันการรับสินบน
๒.๖ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองอ่ืน ๆ

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



๒

เริ่มประขุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อประขุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายอำนวย สงบุตร ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ 

หน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประขุม กล่าวเปิดการประขุม

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ
นายอำนวย สงบุตร มาตรการในการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจ

ก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อประกอบการประเมิน ITA ๒๔๖๔

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องเสนอที่ประขุมทราบและพิจารณา
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

นายอำนวย สงบุตร สำหรับมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
เพื่อให้การบริหารราขการของเทศบาลตำบลปลายพระยา เป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาลมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ฃาติ 
ว่าด้วยการฟ้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐบาล และตามที่ 
สำนักงานคณะกรรมการฟ้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งขาติดำเนินการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการ 
ปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมี 
บรรยากาศและวัฒนธรรมในการทำงานที่ดี ตลอดจนช่วยสร้างความเฃื่อมั่นของ 
ประขาฃนผู้รับบริการที่มีต่อองค์กร ดังน้ัน เทศบาลตำบลปลายพระยา จึงดำเนิน 
การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบล 
ปลายพระยา ดังนี้

๑. ให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลปลายพระยา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
ก าร จ ัด ซ ื้อ จ ัด  จ ้าง  ด ำ เน ิน ก า ร เผ ย แ พ ร ่ก า ร จ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้า ง ใ ห ้เป ็น ไ ป  
ตามพระราชบัญณู้ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐

๒. ให ้พน ักงานเทศบาล ซ ึ่งปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่เก ี่ยวก ับการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง 
ดำเน ินการบ ันท ึกรายละเอ ียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจ ัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ ให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ โดยดำเนินการในระบบ 
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic G overnm ent Procurem ent e-GP) ตามวิธีการที 
กรมบัญชีกลางกำหนดแต่ละขั้นตอน ดังน้ี

(๑) จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
(๒) ทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
(๓) ดำเนินการจัดหา
(๔) ขออนุมิตสั่งซ้ือหรือจ้าง



๓

(๕) การทำสัญญา
(๖) การบริหารสัญญา
(๗) การควบคุมและการจำหน่าย

๓. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ขององค์การ ซึ่งปฏิน้ตหน้าที่เกี่ยวกับการ จัดซ้ือ 
จัดจ้างเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของเทศบาลตำบล 
ปลายพระยา และให้คณะกรรมการต่างๆ ท่ีได้รับการแต่งตั้ง ให้มีหน้าที่
รับผิดขอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องให้คำรับรองเป็น หนังสือว่าจะไม่เข้า 
ไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของเทศบาลตำบลปลายพระยา

๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลปลายพระยา ซึ่งปฏิปัติหน้าที่
เกี่ยวกับการ จัดซ้ือ จัดจ้าง ยอมให้ผู้อื่นอาศัยหน้าที่ของตนหาผลประโยฃน้จาก 
การจัดซื้อจัดจ้างกับเทศบาลตำบลปลายพระยา ให้หัวหน้าหน่วยงาน กำกับ
ดูแล การปฏิปตหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใด้บังคับบัญชาซึ่งปฏิปตหน้าที่เกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีปล่อยปละละเลยให้ถือ 
เป็นความผิดทางวินัย

มาตรการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต
สำหรับคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ทั่วไป เป็น

การร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดเป็น 
มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลปลายพระยา
ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านรับเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลปลายพระยา ท่ังในเร่ือง
ร้องเรียนหรือร้องทุกข์ท่ัวไป ร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และร้องเรียน 
การจัดซื้อจัดจ้าง ตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้กำหนด 
แนวทางปฏิบัติราซการ มุ่งให้เกิดประโยซน่สุข แก่ประขาซน โดยยึดประซาซน 
เป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประซาซน ให้เกิดความผาสุก 
และความเป็นอยู่ที่ดีฃองประซาขน เกิดผลสัมฤทธี้ต่องานบริการมีประสิทธิภาพ 
และเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็น 
มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประซาซน ได้รับการอำนวยความ 
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการ 
ให้บริการสมํ่าเสมอ ทั่งนี้การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ 
ผู้รับบริการจำเป็นต้องมีขั้นตอนและกระบวนการ หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ที่ขัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน



มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานของเทศบาล 
ตำบลปลายพระยา

ด้วยเทศบาลตำบลปลายพระยา มีเจตนารมถโ!,ห้การดำเนินงานของ
องค์กร เนินไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนอันถือเนินการ 
ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ'ป้องกันการทุจริตในองค์กร รวมท้ัง 
ปราศจากการแทรกแซงใดๆ ที่ขาดความเนินกลาง และต้องสงวนไว้ซ่ึง 
ผลประโยซน์ของส่วนรวม และมีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบ 
ได้และเพื่อให้เทศบาลตำบลปลายพระยา ได้มีมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมการ
ป้องกันการทุจริตครอบคลุมทุกด้าน จึงได้จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ 
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลปลายพระยา ข้ึน
เพื่อใช้เนินแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในองค์กร 
เพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้

มาตรการป้องกันและแกไฃป้ญหาการใช้ดุลพินิจ
๑. ผูบ้ ังค ับบัญชาท ุกระด ับข ั้นต ้องปฏิบัติตนเน ินแบบอย ่างท ี่ด ีแก ่ 

ผู้ใด้บังคับบัญขา ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กำกับดูแล และติดตามการ 
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญขาให้เนินไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำส่ัง หลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวช้องกับการปฏิบัติงาน 
เข่น คู่มีอการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานของการการปฏิบัติงาน บน 
พื้นฐานความสุจริตและเนินธรรม รับผิดขอบ และถูกต้อง ขอบธรรม ยอมรับนับ 
ถือ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน

๒. ให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีปะสิทธิภาพ และจัด 
ให้มีคู่มีอหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงาน 
ที่แสดงถึงกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างซัดเจน เพ่ือ 
เนินกรอบการปฏิบัติงานอันนำมาสู่การลดการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน

๓. ให ผู้้ปฏิบัต ิงานรายงานผลการดำเน ินงานหรือการปฏิบ ัต ิงาน ท่ีไม่ 
เนินไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อื่นใดที่ 
เกี่ยวช้องกับการปฏิบัติงาน หรือไม่เนินไปตาม คู่มีอการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์ 
ตามมาตรฐานของการการปฏิบัติงาน ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เพื่อให้ส่วนงาน 
ที่เกี่ยวช้องกับการดำเนินการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ไข และ 
ป้องกันต่อผู้บังคับบัญชา

๔. ให้ดำเนินการสำรวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดการความเสี่ยงให้ 
ครอบคลุมในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
ให้เนินไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำส่ัง หลักเกณฑ์อื่นใดที่ 
เกี่ยวช้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการควบคุมข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานที่ไม, 
เนินไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อื่นใดที่ 
เกี่ยวช้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้รายงานสรุปผลต่อผู้บังคับบัญชา อย่าง 
น้อยปีละ ๑ คร้ัง



มาตรการเสริมสร้างการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
๑. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการ 

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อื่นใดที่ 
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลปลายพระยา

๒. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องสื่อสารถึงความสำคัญและแนวทางใน 
การดำเนินการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเทศบาลตำบลปลายพระยา

๓. นำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูล 
อย่างเบ ีนระบบและสะดวกในการส ืบค ้นเพ ื่อประกอบการต ัดส ินใจในการ 
ดำเนินงานชองผู้ปฏิบัติงาน

๔. ม ีแนวทางการทบทวนการใช ้กฎหมาย กฎ ระเบ ียบ ประกาศ 
ข้อบังคับ คำส่ัง หลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาปรับปรุง 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานรวมทั้งให้มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุม 
การปฏิบัติงานภายในชองเทศบาลตำบลปลายพระยา ให้เป็นระบบและโปร่งใส

มาตรการฟ้องกันการชัดกันระหว่างผลประโยชน่
สำหรับมาตรการฟ้องกันการชัดกันระหว่างผลประโยชน์ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐในการปกครองและบริหาร 
จัดการในเขตพื้นที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ 
ด้านต่างๆ ซึ่งดำเนินการแก็ไฃบีญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่นเป็น 
องค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประซาขน และมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึง 
สาเหตุของบีญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง 
ในการปฏิบัติงานและดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผล 
กระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือ 
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือไต้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อ 
แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรไต้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งบีญหาการทุจริต 
คอรัปชั่นอันเป็นบีญหาชองสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน ท้ังในเชิงขนาด 
และความสลับซับซ้อนของบีญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
หรือ คสข. ไต้มีคำส่ังท่ี ๖๙/๒๔๔๗ เร่ือง มาตรการฟ้องกันและแก่ไฃบีญหาการ 
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กำหนด 
มาตรการหรือแนวทางแก่ไฃปิญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการ 
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนใน 
การตรวจสอบ เฝ็าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตโต้

เทศบาลตำบลปลายพระยา ไต้ตระหนักถึงความสำคัญในการ 
ปฏิบัติงานและการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติหน้าที่ 
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือไต้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อ 
แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรไต้โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงดำเนินการจัดแนวทาง



๖

พัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเฟ้นมาตรการฟ้องกันการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยขน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือฟ้องกันผลประโยชน์ทับช้อน
ของเทศบาลตำบลปลายพระยา เพื่อเฟ้นแนวทางในการปฏิฟ้ติงานต่อไป
สำหรับผลประโยชน์ทับซ้อนส่วนตน คือส่ิงใด  ๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่า 
ในทางบวกหรือทางลบผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ 
ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย เซ่น 
เพ่ือน ญาติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ใด้หรือเสีย 
ประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 
ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒ ประ๓ ท คือ

๑. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไมได้เกี่ยวกับการได้มาซี่งเงินทอง 
เท่าน้ัน แต่ยังเกี่ยวกับการเพิ่มพูนประโยชน์หรือปกฟ้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่ 
แล้ว เซ่น ท่ีดิน หุ้น ตำแหน่งในบริษัทที่รับงานจาหน่วยงานรวมถึงการได้มาซึ่ง 
ผลประโยชน์อ่ืน  ๆ ที่ได้รับอยู่ในรูปตัวเงิน เซ่น สัมปทาน ส่วนลดชองขวัญ 
หรือของที่แสดงน้ัาใจไมตรีอ่ืน ๆ

๒. ผลประโยชน์ที่ใม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ครอบครัว หรือกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรมอ่ืน  ๆ เซ่น สถาบันการศึกษา 
สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปความลำเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักที่ขังหรือมี 
ข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้

- ผลประโยชน์สาธารณะ คือ ประโยชน์ชองชุมชนโดยรวม
ไมใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปีจเจกบุคคล และไมใช่ผลประโยชน์ชองกลุ่มคน 
การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ใบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
สามารถให้ความสำคัญอันดับด้นแก่สิ่งนี๋โดย ทำงานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมี 
ประสิทธิภาพ

- ทำงานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
- ระบุผลประโยชน์ที่ตนเองมีหรืออาจจะมีจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ
- ให้ความสำคัญอันดับด้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความ 

คาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจำกัดขอบเขตที่ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็น 
กลางในการทำหน้าที่

- หลักเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทำหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับ

- หลีกเลี่ยงการใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงาน 
เพ่ือประโยชน์ส่วนตน

- ฟ้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ท่ีไม,สมควรจากการใช้
อำนาจหน้าที่
ประ๓ ทของผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเอง 
โดยตรง

๒. การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย



๓. การรับผลประโยชน์โดยตรง
๔. การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน
๔. การน่าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
๖. การนำข้อมูลอันเป็นความลับชองหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว
๗. การทำงานอีกแห่งหนึ่งที่ชัดแย้งกัน
๘. ผลประโยชน์ทับช้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน
๙. การปิดบังความผิด

การกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในตำแหน่ง
๑. การมีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับช้อน 
๒. การแสดงบัญชีทรัพย์หรือหนี้สิน 
๓. การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อำนาจ 

แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ชองรัฐ
๑. หลักนิติธรรม 
๒. หลักคุณธรรม 
๓. หลักความโปร่งใส 
๔. หลักการมีส่วนร่วม 
๔. หลักความรับผิดชอบ 
๖. หลักความคุ้มค่า

หลักธรรมาภิบาล และหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
แนวทางการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 
องค์กร (Good Governance) หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน การ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมีชอบ ธรรมาภิบาล จะมีคำว่า 
integrity ค่านิยมของช้าราชการ I am ready

I = Integrity มีศักดิ้ศรื (ยึดมั่นในความถูกต้อง สุจริต เที่ยงธรรม)
A = Activeness ขยันตั้งใจทำงาน (บริการ/แก้ไชป้ญหา ปซช)
M = Morality มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
R = Relevance รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม
E = Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ (คุณภาพ ดัชนี ประเมินผล)
A = Accountability รับผิดชอบต่อผลงาน ประชาชน 
D = Democracy มีใจ/การกระทำเป็น ประชาธิปไตย 
(มีส่วนร่วม โปร่งใส)

Y = Yield มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน เพ่ือประโยชน์สุข ของประซาซน 
หลักของธรรมาภิบาลใบภาครัฐ

๑. ยึดมั่นในหลักของวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้ 
ที่มาใช้บริการ (Clear statem ent-high service quality) “องค์กรจะต้องมี 
การประกาศ (sta tem ent) พันธกิจและวัตถุประสงค์ ขององค์กรที่ชัดเจน 
และใช้เป็นแนวทางในการวางแผน การปฏิบัติงานขององค์กรนั้น ๆ”

๒. ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในหน้าที่และบทบาทของตน (Public 
S ta tem en t ว่าจะทำหน้าที่อย่างไรโดยวิธีอะไรที่จะบรรลุเป้าหมาย) “ผู้บริหาร 
ควรแจ้งให้ประซาซนได้ทราบในการประกาศสาธารณะ(Public S tatem ent)



ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน โดยระบให้ทราบถึงการปฏิบัติงานที่ 
พอเหมาะกับขนาดและความซับซ้อน (Cpmplexity) ขององค์กร”

๓. ส่งเสริมค่านิยม (Values) ขององค์กร และแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของ 
ธรรมาภิบาลโดยการปฎิปัติหรือพฤติกรรม (Behaviors) (m oral integrity 
and e tiq u e tte  in th e  responsiveness to  th e  diverse public)
“ผู้บริหารทำตัวเป็นตัวอย่างในการให้บริการแก่ประขาขนทุกซนขั้นอย่างเสมอ 
ภาคและเท่าเทียมกัน”

๔. มีการสื่อสารที่ดี การตัดสินใจอย่างโปร่งใส และมีการบริหารความ 
เส่ียงที่รัดกุม (Providing information to  flow two-ways) “ต้องมีระบบ 
ตรวจสอบการทำงานทุกอย่าง เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างดำเนินไปตาม

๔. แผนการทำงาน มีการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานบัญชี 
การเงินรวมทั้งข้อมูลต่าง  ๆ ที่ผลิตโดยองค์กร”

๖. พัฒนาศักยภาพและความสามารถของส่วนบริหารจัดการอย่าง 
ต่อเนื่องและให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ผู้บริหารต้องมีความสามารถและพัฒนา 
ตัวเองอย่างต่อเนื่อง) “ผู้บริหารจัดการจะต้องมีความรับผิดขอบในผลงาน โดย 
การประเมินผลงานเป็นระยะ  ๆ ทั้งนี้รวมทั้งการประเมินความต้องการในการ 
ผีเกอบรม หรือการพัฒนาทักษะที่ต้องการใซ้ในการปฏิบัติหน้าที่”

๗. การเข้าถึงประขาซน และต้องรับผิดขอบต่อการทำงานและผลงาน 
อย่างจริงจัง

มาตรการฟ้องกันการรับสินบน
สำหรับมาตรการฟ้องกันการรับสินบนของเทศบาลตำบลปลายพระยา 

เพื่อให้การบริหารราซการของเทศบาลตำบลปลายพระยา เป็นไปตามหลักธรร 
มาภิบาลมีความโปร่งใส ตรวจสอบไต้ ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขาติว่า 
ด้วยการฟ้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐบาล และตามที่ 
สำนักงานคณะกรรมการฟ้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งขาติดำเนินการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการตำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessm ent: ITA)

เทศบาลตำบลปลายพระยา ไต้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการ
ฟ้องกันปราบปรามการทุจริตและการปกติขอบภาครัฐ โดยมีแนวทางในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราขการและบุคลากรภายในสังกัดเป็นไปตามหลักธรรมา 
ภิบาล มีความถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และระมัดระวังไม่ให้มีการ 
แสวงหาประโยชน์ การรับผลประโยขน์ การใช้อิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่ท่ี 
เกี่ยวข้อง ในการจัดหาหรือนำข้อมูลส่วนราขการไปใข้ประโยชน์ รวมท้ัง กำหนด 
แนวทางตรวจสอบบุคลากรภายในองค์กรของส่วนราชการในสังกัด ตังน้ัน 
เทศบาลตำบลปลายพระยา จึงจัดทำมาตรการฟ้องกันการรับสินบนของเทศบาล
ตำบลปลายพระยา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานหรือ 
เจ้าหน้าที่ในองค์กร ไต้ถือปฏิบัติต่อไป ตังนี้



๑. ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ 
จะต้องตระหนักและให้ความสำคัญ และมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต 
คอรัปชั่น จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ ไม,ว่าโดย 
ทางตรงหรือทางอ้อม เพ ื่อแลกก ับการให ้บริการหรืออำนวยความสะดวก 
ให้กระทำการ ใม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยอำนาจและ 
หน้าที่ตามกฎหมาย

๒. ห้ามมิให้มีการรับ หรือให้สินบนในการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ต้อง 
ดำเนินการอย่างเป็นใปอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้ 
บังคับของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓. การรับของขวัญเป็นของส่วนตัวให้กระทำได้ในกรณีมีมูลค่าไม,เกิน 
๓,๐๐0.- บาท หากสูงกว่านั้นต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบและพิจารณา 
ดำเนินการต่อไป

๔. การรับเงินบริจาคหรือสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุหรือทรัพย์สิน 
แก่กิจกรรมหรือโครงการใดของหน่วยงาน ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมี 
ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินประกอบรายงานทุกครั้ง

๔. การดำเนินงาน/การอนุมัติ อนุญาตต่างๆของส่วนราชการ จะต้องไม่ 
มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง หรือผู้มีอำนาจเพื่อก่อให้ประโยชน์กับผู้อื่น

๖. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิด 
เกี่ยวกับการรับหรือให้สินบนจะต้องรายงานผู้บังคับบัญขา หรือหน่วยงานที่ 
รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน

๗. กรณีเกิดการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน จะต้องถูก 
ลงโทษตามระเบียบของทางราชการ

๘. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อบีองกันการรับสินบนให้หัวหน้าส่วน 
ราชการทราบ เป็นประจำทุก ๖ เดือน

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของเทศบาลตำบลปลายพระยา
ด้วยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร การอำนวย 

ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประซาซน เพื่อให้เกิดการ 
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดื เป็นประโยชน์สุขของประซาซน และการโปร่งใสใน 
การดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
พระราชบัญญ้ตข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๔๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดื พ.ศ. ๒๔๔๖ หมวด ๗ การอำนวยความ 
สะดวกและการตอบสนองความต้องการของประขาซนมาตรา ๓๙ ให้ส่วน 
ราชการจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพื่ออำนวยความ 
สะดวกให้แก่ประซาขน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๓ เมษายน พ.ศ.
๒๔๔๖ เรื่องแนวทางยกระดับ การให้บริการประขาซนผ่านบริการ 
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เห็นขอบให้หน่วยงานราชการนำ “มาตรฐานเว็บไซต์ 
ภาครัฐ” (G overnm ent W ebsite Standard) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาซน)(สรอ.) ดำเนินการไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ



ปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือก้าวไปสู่ 
จุดหมายของการบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานของรัฐ (C onnected 
Governm ent) เพื่อการจัดการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ 
ของเทศบาลตำบลปลายพระยา เป็นไปตามกฎหมาย และขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐบาลในการลดปิญหาการทุจริตในประเทศไทย ซ่ึงสำนักงาน 
คณะกรรมการฟ้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งขาติ (สำนักงานป.ป.ข.) 
กำหนดแนวทาง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessm ent: ITA) ดังน้ัน 
เทศบาลตำบลปลายพระยา จึงได้กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
โดยมีแนวทางการปฏินัติ ดังนี้

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๑. เผยแพร ่ข ้อม ูลข ่าวสารของหน ่วยงานอย ่างน ้อยตาม มาตรา ๗ 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราขการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๓ และมาตรา 
๔๔ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๔๔๖ และไม่เผยแพร่ข้อมูลตาม มาตรา ๑๔ และ ๑๔ พระราชบัญญัติ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐

๒. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยคำนึงถึงความเหมาะสม 
กับสถานการณ์และความพร้อมของบุคลากร/ทรัพยากรในหน่วยงาน

๓. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๔. ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการรักษาความมั่นคง 
ทางปลอดภัยทางเว็บไซต์
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๑. ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงาน ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่ 
(๑) โครงสร้าง และการจัดองค์กรในการดำเนินงาน 
(๒) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน 
(๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำใน 

การติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
(๔) มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำส่ัง หนังสือเวียน ระเบียบ 

แบบแผนนโยบาย หรือการดีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มืขึ้นโดยมิสภาพอย่างกฎ 
เพื่อให้มืผลเป็นการทั่วไปต่อเอกซนที่เกี่ยวข้อง

(๔) แ ผ น งาน โค รงก าร  ค ว าม ก ้าว ห น ้าข อ ง ก าร ด ำ เน ิน ง าน  
การใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ การประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน

(๖) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
(๗) อื่นๆตามความเหมาะสม



(3 ) (9 )

หน้าที่ความรับผิดขอบและการตรวจสอบข้อมูล
๑. กำหนดวิธีการขั้นตอนการดำเนินงาน ระบุเวลาการดำเนินการ และ 

ผู้มีหน้าที่รับผิดขอบ ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างซัดเจน
๒. กำหนดกลไกกำกับติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล โดยแต่งตั้ง 

คณะทำงาน หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการดูแลเว็บไซต์ เพ่ือให้ 
มีการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เนินป้จจุบันรายงานผลการ 
ดำเนินงาน สรุปปีญหาและอุปสรรคต่อหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ จำนวนข่าวที่ 
เผยแพร่ จำนวนผู้เข้าขมเว็บไซต์ของหน่วยงาน จำนวนผู้ฃอข้อมูลหรือแสดง 
ความคิดเห็นทางเว็บไซต์เนินต้น

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบใบการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวก่อนลง 
เว็บไซต์ โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีการตรวจสอบ และต้องเนินความจริงและ 
ไต้รับอนุญาตจากผู้บริหารก่อน จึงจะน่าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเทศบาล 
ตำบลปลายพระยา ไต้

๓. กรณีที่มีเหตุการณ์สำคัญ ฉุกเฉิน/เร่งด่วนเกิดขึ้นในพื้นที่ของ 
เทศบาลตำบลปลายพระยาและมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเทศบาลตำบล
ปลายพระยา ให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว (วัน เวลา
สถานที่เกิดเหตุ จำนวนผู้ที่ไต้รับผลกระทบ พื้นที่ความเสียหาย สาเหตุและแนว 
ทางการแก้ไขป้ญหา ๆล  ๆ ) รายงานให้ผู้บริหาร ทราบโดยด่วน

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาตรการให้ผู้มีส่วนไต้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาล 

ตำบลปลายพระยา ตามที่สำน ักงานคณะกรรมการป ้องก ันและปราบปราม 
การทุจริต แห่งขาติดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessm ent: ITA) เพื่อสนับสบุนให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความ 
โปร่งใสภายในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทำงาน 
ที่ดีตลอดจนช่วยสร้างความเชื่อมั่นของประขาขนผู้รับบริการที่มีต่อองค์กร 
ดังน้ัน เทศบาลตำบลปลายพระยา จึงดำเนินการจัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนไต้ 
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินของเทศบาลตำบลปลายพระยา เพื่อเนิน 
แนวทางในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนไต้ส่วนเสีย และเนินแนวทางปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ความหมายของการมีส่วนร่วมของประขาขน “การมีส่วนร่วมของ
ประขาขน” หมายถึง การที่กลุ่มประซาซน หรือ ขบวนการที่สมาขิกของขุมขน 
ที่กระทำการออกมาในลักษณะของการทำงานร่วมกัน ที่จะแสดงให้เห็นถึงความ 
ต้องการร่วม ความสนใจร่วม มีความต้องการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายร่วมทาง 
เศรษฐกิจและสังคมหรือการเมือง หรือการดำเนินการร่วมกันเพื่อให้เกิดอิทธิพล 
ต่อรองอำนาจมติซน ไม่ว่าจะเนินทางตรงหรือทางอ้อม หรือการดำเนินการ



เพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อรองอำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ การปรับปรุง 
สถานภาพทางสังคมในกลุ่มชุมซนการมีส่วนร่วมของประซาขนในกระบวนการ 
นโยบายสาธารณะ ว่าหมายถึง การเปิด'โอกาส'ให้'ประ1ซา,ซนมืสิทธิ,โน 
กระบวนการนโยบายสาธารณะ ทั้งในด้านการให้และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การให้ 
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การร่วมตัดสินใจ ทั้งในขั้นตอนการริเริ่มนโยบาย 
การจัดทำแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพซีวิตและ 
ส่ิงแวดล้อม การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อมและ 
ทรัพยากรธรรมซาติ รวมทั้งการปฏิษัติ การติดตาม และประเมินผลตาม 
นโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้น

ประโยซน่ของการมีส่วนส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๑. คุณภาพของการตัดสินใจดีฃึ้น เน ื่องจากกระบวนการ 

ปรึกษาหารือกับสาธารณขนจะข่วยสร้างความกระจ่างให้กับวัตถุประสงค์และ 
ความต้องการซองโครงการหรือนโยบาย และบ่อยครั้งท ี่การมีส ่วนร่วมซอง 
ประซาซนนำมาสู่การพิจารณาทางเลือกใหม่  ๆ ที่นำจะเป็นคำตอบที่มีประสิทธิผล 
ท่ีสุดได้

๒. ใข้ต้นทุนน้อยและลดความส่าข้าลง แม้ว่าการเปิดโอกาสให้ 
ประซาขนมีส่วนร่วมจะต้องใข้เวลาและมีค่าใข้จ่ายมากกว่าการตัดสินใจฝ่ายเดียว 
แต่การตัดสินใจฝ่ายเดียวที่ไม่คำนึงถึงความต้องการแท้จริงของประซาซนนั้น อาจ 
นำมาซี่งการโต้แย้งคัดด้านหรือการฟ้องร้องกัน อันทำให้ต้องเสียค,าใข้จ่ายสูงใน 
ระยะยาว เกิดความล่าข้า และความล้มเหลวของโครงการไดในที,สุด

๓. การสร้างฉันทามติ การมีส่วนร่วมซองประซาซนจะสร้าง 
ข้อตกลงและข้อผูกพันอย่างมั่นคงในระยะยาวระหว่างกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน 
ข่วยสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มต่าง  ๆ ลดข้อโต้แย้งทางการเมืองและข่วยให้เกิด 
ความซอบธรรมต่อการตัดสินใจซองรัฐบาล

๔. การนำไปปฏิบัติง่ายขึ้น การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ทำให้ประซาซนมีความรู้สึกของการเป็นเจ้าของการตัดสินใจนั้น และทันทีที่การ 
ตัดสินใจไต้เกิดขึ้น พวกเขาก็อยากเห็นมันเกิดผลในทางปฏิบัติ และยังอาจเข้ามา 
ข่วยกันอย่างกระตือรือร้นอีกด้วย

๕. การหลีกเลี่ยงการเผขิญหน้าที่เลวร้ายที่สุด เพราะการเปิด 
โอกาสให้ฝ่ายต่าง  ๆ เข ้ามาแสดงความต้องการและข้อห่วงกังวลตั้งแต่เริ่มต้น 
โครงการ จะข่วยลดโอกาสของการโต้แย้งและการแบ่งฝ่าย ที่จะเป็นปิจจัยให้เกิด 
การเผขิญหน้าอย่างรุนแรงไต้

๖. การคงไว้ซี่งความน่าเซื่อถือและความขอบธรรม เนื่องจาก 
กระบวนการตัดสินใจที่โปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประซาซนเข้ามามีส่วนร่วม จะ 
สร้างความน่าเซื่อถือต่อสาธารณซนและเกิดความซอบธรรมโดยเฉพาะเมื่อต้องมี 
การตัดสินใจในเรื่องที่มีการโต้แย้งกัน

๗ . ก ารคาดการณ ์ ความห ่ วง ก ั งวลและท ั ศนคต ิ ของ  
สาธารณขน เพราะเมื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไต้มาทำงานร่วมกับสาธารณขนใน 
กระบวนการมีส่วนร่วม พวกเขาจะไต้รับรู้ถึงความห่วงกังวล และมุมมองซอง



๑๓

สาธารณซนต่อการทำงานขององค์กร ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถคาดการณ์ 
ปฏิกิริยาตอบสนองซองสาธารณซนต่อกระบวนการและการตัดสินใจขององค์กรได้ 

๘. การพัฒนาภาคประขาสังคม ประโยซน์อย่างหนึ่งของการมี 
ส่วนร่วมของประซาซนคือ ทำให้ประซาซนมีความรู้ทั้งในส่วนของเนื้อหาโครงการ 
และกระบวนการตัดสินใจของรัฐ รวมทั้งเป ็นการแกอบรมผู้นำ และทำให้ 
ประซาซนได ้เร ียนร ู้ท ักษะการทำงานร ่วมก ัน เพ ื่อแก ้ป ิญ หาต ่าง  ๆ อย่างม ี 
ประสิทธิภาพในอนาคต

ระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การแบ่งระดับขั้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งได้ 

หลายวิธี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความละเอียดของการแบ่งเป็นสำคัญ โดยมี 
ข้อพึงสังเกตคือถ้าระดับการมีส่วนร่วมตํ่า จำนวนประซาซนที่เข้ามีส่วนร่วมจะ 
มาก และยิ่งระดับการมีส่วนร่วมสูงขึ้นเพียงใด จำนวนประซาซนที่เข้ามีส่วนร่วม 
ก็จะลดลงตามลำดับ ระดับการมีส่วนร่วมของประซาซนเรียงตามลำดับจาก 
ต่ําสุดไปหาสูงสุด ได้แก่

๑. ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับตาสุด และเป็นวิธีการที่ง่าย 
ท ี่ส ุด ข อ งก าร ต ิด ต ่อ ส ื่อ ส าร ร ะ ห ว ่างผ ู้ว างแ ผ น โ ค ร งก าร ก ับ ป ร ะ ซ าซ น  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ประซาซน โดยวิธีการต่าง  ๆ เซ่น การแถลงข่าว 
การแจกข่าวสาร และการแสดงนิทรรศการ เป็นต้น แต่ไม่เปิดโอกาสให้แสดงความ 
คิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใด ๆ

๒. ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประซาซน เป็นระดับขั้น 
ที่สูงกว่าระดับแรก กล่าวคือ ผู้วางแผนโครงการจะเซิญซวนให้ประซาซนแสดง 
ความคิดเห็น เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินข้อดีข้อเสียของโครงการอย่างซัดเจน 
มากขึ้น เข่น การจัดทำแบบสอบถามก่อนริเริ่มโครงการต่าง  ๆ หรือการบรรยาย 
และเปิดโอกาสให้ผู้พึงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนั้น  ๆ เป็นต้น

๓. ระดับการปรึกษาหารือ เป ็นการเจรจาอย่างเป ็นทางการ 
ระหว่างผู้วางแผนโครงการและประซาซน เพื่อประเมินความก้าวหน้าหรือระบุ 
ประเด็นข้อสงสัยต่าง  ๆ เข่น การจัดประซุม การจัดสัมมนาเซิงปฏิบัติการ และการ 
เปิดกว้างรับพึงความคิดเห็น เป็นต้น

๔. ระดับการวางแผนร่วมกัน เป ็นระดับการมีส่วนร่วมที่ผ ู้ 
วางแผนโครงการกับประซาซนมีความรับผิดซอบร่วมกันในการวางแผนเตรียม 
โครงการ และผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการ เหมาะที่จะใข้ลำหรับ 
การพิจารณาประเด็นที่มีความยุ่งยากซับข้อนและมีข้อโต้แย้งมาก เข่น การ'ไข้กสุ่ม 
ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง การใข้อนุญาโตตุลาการ 
เพื่อแถ้ปิญหาข้อซัดแย้ง และการเจรจาเพื่อหาทางประนิประนอมกัน เป็นต้น

๔. ระดับการร่วมปฏิบัติ เป็นระดับที่ผู้รับผิดขอบโครงการกับ 
ประซาซนร่วมกันดำเนินโครงการ เป็นขั้นการนำโครงการไปปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้ 
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

๖. ระดับการควบคุมโดยประซาขน เป็นระดับสูงสุดของการมี 
ส่วนร่วมโดยประขาซน เพ ื่อแถ้ป ิญหา ข้อซัดแย้งที่ม ีอยู่ท ั้งหมด เข่น การลง 
ประซามติ แต่การลงประซามติจะสะท้อนถึงความต้องการซองประซาขนไต้ดี



เพียงใด ขึ้นอยู่ก ับความชัดเจนของประเด็นที่จะลงประขามติและการกระจาย 
ข่าวสาร เก ี่ยวก ับฃ ้อดีข ้อเส ียของประเด ็นดังกล่าว ให ้ประซาซนเข้าใจอย่าง 
สมบูรณ์และทั่วถึงเพียงใด

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาล 
ตำบลปลายพระยา

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลปลายพระยา เป็นไปตาม 
เจตจำนงสุจริต ตามนโยบายซองเทศบาลตำบลปลายพระยา ในด้านความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปีดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการตำเนินงานของหน่วยงานในทุกระดับ ด้งน้ี

๑. กำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจหลักและ 
รายงานประจำปีเพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ

๒. กำหนดให้เทศบาลตำบลปลายพระยา จัดทำซ่องทางในการรับฟ้ง
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะตลอดจนความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียที่มีต่อการพัฒนาหน่วยงาน ผ่านซ่องทางที่หลากหลาย เซ่น กล่องรับ 
ความคิดเห็น โทรศัพท์ (Call Center) จดหมาย เว็บไซต์ หรือจดหมาย 
อิเล็กทรอนิกส์รวมทั่ง การแจ้งข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็นด้วยตนเอง

๓. กำหนดให้เทศบาลตำบลปลายพระยา จัดกิจกรรมเพื่อเปีดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตำเนินงาบตามภารกิจของหน่วยงาน ตาม 
ความเหมาะสมของบริบทในการตำเนินงานนั้นๆตลอดจบประซาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดกิจกรรมด้งกล่าวต่อสาธารณะ โดย

๓.๑ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดตามตรวจสอบการ 
บริหารงานเทศบาลตำบลปลายพระยา ว่าดำเนินงานด้วยความโปร่งใสยุติธรรม
ตรงตามความต้องการของประซาขนหรือไม่

๓.๒ ผู้มีส่วนไต้ส่วนเสียสามารถติดตามตรวจสอบการใข้จ่าย 
งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลตำบลปลาย
พระยา ว่าถูกต้อง โปร่งใส และเกิดประโยชน์หรือไม่

๓.๓ ผู้ม ีส ่วนไต้ส ่วนเสียขอทราบข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล 
ตำบลปลายพระยา หากพบว่าการทำตำเนินงานเกิดความไมโปร่งใส

๓.๔ ผู้มีส่วนไต้ส่วนเสีย สามารถเข ้าร ่วมการทำประซาคม 
ห้องถิ่นเพ ื่อแสดงความคิดเห ็นประกอบการพ ิจารณาแผนงานโครงการหรือ 
กิจกรรมต่างๆ ท่ีมีกระทบต่อผู้มีส่วนไต้ส่วนเสียประซาซนในท้องถิ่น

๓.๕ ผู้ม ีส ่วนไต้ส ่วนเสียสามารถตรวจสอบแผนพัฒนาของ 
เทศบาลตำบลปลายพระยา ว่าตรงกับป้ญหาความเดือดร้อนและความต้องการ
ของประขาขนหรือไม่

๓.๖ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถคัดค้านเทศบัญญัติ หรือมติของ 
เทศบาลตำบลปลายพระยา ที่ทำให้ประซาซนเกิดความเดือดร้อน



๔. กำห น ดให ้เทศบาลตำบลปลายพ ระยา ประเม ินความพ ึงพอใจ
ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในภาพรวมและรายข้อ 
ในมิติต่างๆ ตลอดจนวิเคราะห์และรายงานผลต่อผู้บริหารที่รับผิดซอบและประชุม 
ผู้บริหารหน่วยงานเดือนละ ๑ คร้ัง

๕. กำหนดให้งานบริการด้านศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ เป็นแกนหลักในการ 
จ ัดทำระบบ จ ัดการข ้อร ้องเร ียน เพ ื่อค ัดกรอง บร ิห ารจ ัดการและต ิดตาม 
ประเมินผลการดำเนินการเพื่อตอบสนอง ต่อข้อร้องเรียนที่ได้รับผ่านซ่องทางตาม 
ข้อ ๒ พร้อมปรับปรุงการดำเนินงานอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง

๖. กำหนดให้เทศบาลตำบลปลายพระยา ประเมินความพึงพอใจ และ
ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
การดำเนองานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง 
และพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป

เวลา ๑๑.๓0 น.

(นางสาวเจนจรา สงฃเซต]

(ลงข่ือ)

นักทรัพยากร

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอำนวย สงบุตร)

ปลัดเทศบาลตำบลปลายพระยา


