การดําเนินการตามมาตรการ
สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ภายในหนวยงาน

เทศบาลตําบลชะเมา

อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศเทศบาลตําบลชะเมา
เรื่อง มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล
.....................................................
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่
กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลง
วัน ที่ 25 พฤศจิ กายน 2545 และแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม และประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจัง หวั ด
นครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2558 นั้น
เทศบาลตําบลชะเมา จึงไดจัดทํามาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เพื่อเปน
มาตรฐานในการบริ ห ารงานบุ คคลอย า งมี รูป แบบ ขั้น ตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได
ปองกันการทุจริตในการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล รวมทั้งทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การคัดเลือก
1. การสอบแขงขันเพื่อบรรจุเขารับราชการ และแตงตั้งใหเปนพนักงานเทศบาล
2. การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ
และแตงตั้งใหเปนพนักงานเทศบาลในเทศบาล
3. การสอบคัดเลือก เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากร
4. การคัดเลือก เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
5. การคัดเลือก เพื่อรับโอนมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบริหารหรือสายงานผูบริหาร

กําหนด

หลักเกณฑการดําเนินการคัดเลือก
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกจากตัวแทนหนวยงานที่ระเบียบกําหนด
2. มีการประกาศหลักเกณฑการรับสมัคร และประกาศประชาสัมพันธ ตามชองทางที่เทศบาล

3. มีการดําเนินการรับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด
4. มี ก ารประกาศรายชื่ อ ผู ผ า นการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ต ามประกาศ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ
5. มีการประกาศกําหนด วัน เวลา สถานที่ และหลักสูตรการสอบ ใหประชาชนทราบ
6. มีการดําเนินการคัดเลือก โดยคณะกรรมการที่จะไดรับการแตงตั้ง ตามหลักเกณฑวิธีการที่
กําหนดในประกาศ

-27. มีการประกาศผลการสอบคัดเลือกตามผลคะแนนที่ไดอยางเปดเผยใหประชาชนทราบ
8. มีการรายงานผลการคัดเลือกใหผูบริหาร และกทจ.นครศรีธรรมราชทราบ
9. มีการบรรจุแตงตั้ง ใหเปนไปตามลําดับที่สอบได
การบรรจุแตงตั้ง
ใหมีการเรียกบรรจุบุคคลที่สอบแขงขันได หรือสอบคัดเลือกไดทุกกรณี ใหเปนไปตามลําดับที่ที่ได
ประกาศขึ้นบัญชีไว โดยไมกระทําการเรียกบรรจุขามลําดับ
การยาย
1. การยายพนักงานเทศบาล ใหพิจารณาถึงเหตุผลความจําเปน เพื่อประโยชนของทางราชการ
การพัฒนาพนักงานเทศบาลเปนหลักและเหตุผลความจําเปนอื่นที่ตองใชในการปฏิบัติราชการ
2. เมื่อมีการยายพนักงานเทศบาลใหไปดํารงตําแหนง และปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงใดแลวให
จัดทําเปนคําสั่ง และประกาศใหประชาชนทราบ
3. การยายพนักงานเทศบาลตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ กทจ.นครศรีธรรมราชกําหนด
การเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาจาง
1. ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑที่กําหนดทุกครั้งกอนมีการเลื่อนขั้น
เงินเดือน และคาจาง
2. การพิ จ ารณาเลื่อนขั้น เงิ น เดือน และคาจางตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการการพิจ ารณา
กลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการอยางโปรงใส ปราศจากอคติ ใชระบบคุณธรรม
3. ใหมีการประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรอยางเปดเผยและแจงใหผู
ถูกประเมินทราบทุกครั้ง
4. ใหมีการออกคําสั่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน และคาจางพรอมแจง และประกาศใหทราบโดย
เปดเผย
การโอน
การโอนยายพนักงานเทศบาลทุกกรณีใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ กทจ.นครศรีธรรมราชกําหนด
และเปนไปตามระบบคุณธรรมไมเห็นแกประโยชนของพวกพอง โดยใหยึดประโยชนของทางราชการเปนที่ตั้ง
กวาประโยชนสวนบุคคล
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ.2563

(นายเอกชัย คงปาน)
นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา

ประกาศเทศบาลตําบลชะเมา
เรื่อง มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง
.................................
เพื่ อให การบริห ารราชการของเทศบาลตําบลชะเมาเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลมีความ
โปรงใส ตรวจสอบได ตลอดจนสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
นโยบายของรัฐบาล เทศบาลตําบลชะเมาจึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง ดังนี้
๑. ใหเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลชะเมาซึ่งปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ดําเนินการ
เผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ให เ จ า หน า ที่ ข องเทศบาลตํ า บลชะเมาซึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง
ดําเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ใหเปนไปตาม
ขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย
ดํ า เนิ น การในระบบเครื อ ข า ยสารสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลางผ า นทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดแตละ
ขั้นตอน ดังนี้
(๑) จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง
(๒) ทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง
(๓) ดําเนินการจัดหา
(๔) ขออนุมัติสั่งซื้อหรือจาง
(๕) การทําสัญญา
(๖) การบริหารสัญญา
(๗) การควบคุมและการจําหนาย
๓. หามมิใหเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลชะเมาซึ่งปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง เขา
ไปมีสวนไดสวนเสียกับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาของเทศบาลตําบลชะเมาและใหคณะกรรมการตาง ๆ ที่ไดรับ
การแตงตั้งใหมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางจะตองใหคํารับรองเปนหนังสือวาจะไมเขาไปมี สวน
ไดสวนเสียกับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาของเทศบาลตําบลชะเมา
๔. หามมิใหเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลชะเมาซึ่งปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ยอม
ใหผูอื่นอาศัยหนาที่ของตนหาประโยชนจากการจัดซื้อจัดจางกับเทศบาลตําบลชะเมา
๕. ให ห น า ที่ ห น ว ยงาน กํากับ ดู แล การปฏิบัติห นาที่ ของเจาหน าที่ผูใตบัง คับ บัญ ชาซึ่ ง
ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปดวยความเรียบรอย กรณีปลอยปละละเลยใหถือเปนความผิด
ทางวินัย
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๖. ใหกองคลัง ติดตามความกาวหนาการดําเนินการตาง ๆ และรายงานผลการดําเนินการ
ตามมาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง ตอนายกเทศมนตรีตําบลชะเมาทราบปละ ๒ ครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2

(นายเอกชัย คงปาน)
นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา

ประกาศเทศบาลตําบลชะเมา
เรื่อง มาตรการการใชดุลยพินิจและอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
...........................................................

เทศบาลตําบลเมามีห นา ที่ใ นการใหบ ริก ารสาธารณะเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนาที่ตามที่กฎหมายอื่นกําหนดไว ซึ่งในการปฏิบัติหนาที่
บริ ห ารกิ จ การของเทศบาล ควบคุ ม ดู แ ล พนั ก งานเทศบาล และพนั ก งานจ า ง ฝ า ยบริ ห าร โดย
นายกเทศมนตรีเ ปน ผูกําหนดนโยบายการปฏิบัติงานใหเปน ไปตามกฎหมาย ระเบีย บ ขอบังคับ และมี
ปลั ดเทศบาลเปน ผู บังคั บบั ญชาขา ราชการ มีอํานาจในการสั่งการ อนุญ าต อนุมัติ เพื่อปฏิบัติงานภายใน
หนวยงาน แตในการปฏิบัติหนาที่ของฝายบริหารดวยการที่อํานาจทางปกครอง โดยเฉพาะในสวนที่กฎหมาย
กํ า หนดให เ ป น การใช ดุล ยพิ นิ จ ของผู มีอํา นาจในการตัดสิ น ใจอนุ ญ าตอนุมั ติ หรือ มีคําสั่งในเรื่องนั้น อยา ง
รอบคอบ มีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนการใชดุลยพินิจอยางเพียงพอ
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการใชดุลยพินิจในการออกคําสั่ง อนุญาต อนุ มั ติ ในภารกิจของ
เทศบาลตําบลชะเมา เปน ไปตามหลักธรรมาภิบ าล จึงไดกําหนดมาตรการการใชดุล ยพินิจ ของฝายบริหาร
ไวดังนี้
๑.การใชดุลยพินิจของฝายบริหาร ตองเปน ไปตามที่กฎหมายบัญ ญัติใหกระทําการอยาง
หนึ่งอยางใดโดยอิสระ
๒.ขั้นตอนการใชดุลยพินิจตองประกอบเหตุผล ดังนี้
๒.๑ ขั้นตอนแรก ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซึ่งการวินิจฉัยขอเท็จจริงนั้นตอง
ตรวจสอบขอ เท็จ จริง ที่เ กิด ขึ้น จากพยานหลัก ฐานที่มีอ ยูเ พีย งพอตอ การพิสูจ นขอ เท็จ จริง วา ไดเ กิด ขึ้น
หรือไม
๒.๒ ขั้นตอนที่สอง ขอกฎหมายที่อางอิงประกอบขอเท็จจริงตาม (๒.๑) ที่เกี่ยวของ
และเปนสาระสําคัญ
๒.๓ ขั้น ตอนที่ส าม ขอพิจารณาและขอสนับสนุน ซึ่งผูใชดุลพินิจจะตองพิจารณา
ตัดสินใจวากฎหมายไดกําหนดใหใชดุลยพินิจไดเพียงประการเดียวหรือหลายประการ ซึ่งสามารถตัดสินใจใช
อํานาจหรือไมก็ไดหรือจะเลือกกระทําการอยางหนึ่งอยางใดก็ไดตามที่กฎหมายกําหนด
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่
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เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3
(นายเอกชัย คงปาน)
นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา

