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ประกาศเทศบาลตําบลชะเมา 
เรื่อง  มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 

..................................................... 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตาม

อํานาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ี
กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลง
วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2545 และแกไขเพ่ิมเติม และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง 
ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2558 นั้น 

 

เทศบาลตําบลชะเมา จึงไดจัดทํามาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เพ่ือเปน
มาตรฐานในการบริหารงานบุคคลอยางมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได 
ปองกันการทุจริตในการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล รวมท้ังทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

การคัดเลือก 
 1. การสอบแขงขันเพ่ือบรรจุเขารับราชการ และแตงตั้งใหเปนพนักงานเทศบาล 
 2. การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไมจําเปนตองสอบแขงขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ 

และแตงตั้งใหเปนพนักงานเทศบาลในเทศบาล 
 3. การสอบคัดเลือก เพ่ือแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนของบุคลากร 
 4. การคัดเลือก เพ่ือแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 
 5. การคัดเลือก เพ่ือรับโอนมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบริหารหรือสายงานผูบริหาร 
 

หลักเกณฑการดําเนินการคัดเลือก 
 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกจากตัวแทนหนวยงานท่ีระเบียบกําหนด 
 2. มีการประกาศหลักเกณฑการรับสมัคร และประกาศประชาสัมพันธ ตามชองทางท่ีเทศบาล

กําหนด 
 3. มีการดําเนินการรับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
 4. มีการประกาศรายชื่อผูผานการตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศ โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 
 5. มีการประกาศกําหนด วัน เวลา สถานท่ี และหลักสูตรการสอบ ใหประชาชนทราบ 
 6. มีการดําเนินการคัดเลือก โดยคณะกรรมการท่ีจะไดรับการแตงตั้ง ตามหลักเกณฑวิธีการท่ี

กําหนดในประกาศ 
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 7. มีการประกาศผลการสอบคัดเลือกตามผลคะแนนท่ีไดอยางเปดเผยใหประชาชนทราบ 
 8. มีการรายงานผลการคัดเลือกใหผูบริหาร และกทจ.นครศรีธรรมราชทราบ 
 9. มีการบรรจุแตงตั้ง ใหเปนไปตามลําดับท่ีสอบได 
 

การบรรจุแตงตั้ง 
 ใหมีการเรียกบรรจุบุคคลท่ีสอบแขงขันได หรือสอบคัดเลือกไดทุกกรณี ใหเปนไปตามลําดับท่ีท่ีได

ประกาศข้ึนบัญชีไว โดยไมกระทําการเรียกบรรจุขามลําดับ 
 

การยาย 
 1. การยายพนักงานเทศบาล ใหพิจารณาถึงเหตุผลความจําเปน เพ่ือประโยชนของทางราชการ 

การพัฒนาพนักงานเทศบาลเปนหลักและเหตุผลความจําเปนอ่ืนท่ีตองใชในการปฏิบัติราชการ 
 2. เม่ือมีการยายพนักงานเทศบาลใหไปดํารงตําแหนง และปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงใดแลวให

จัดทําเปนคําสั่ง และประกาศใหประชาชนทราบ 
 3. การยายพนักงานเทศบาลตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี กทจ.นครศรีธรรมราชกําหนด 

 

 การเล่ือนข้ันเงินเดือนและคาจาง 
  1. ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑท่ีกําหนดทุกครั้งกอนมีการเลื่อนข้ัน
เงินเดือน และคาจาง 
  2. การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน และคาจางตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการการพิจารณา
กลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการอยางโปรงใส ปราศจากอคติ ใชระบบคุณธรรม 
  3. ใหมีการประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรอยางเปดเผยและแจงใหผู
ถูกประเมินทราบทุกครั้ง 
  4. ใหมีการออกคําสั่ง การเลื่อนข้ันเงินเดือน และคาจางพรอมแจง และประกาศใหทราบโดย
เปดเผย 
 

การโอน 
 การโอนยายพนักงานเทศบาลทุกกรณีใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี กทจ.นครศรีธรรมราชกําหนด 

และเปนไปตามระบบคุณธรรมไมเห็นแกประโยชนของพวกพอง โดยใหยึดประโยชนของทางราชการเปนท่ีตั้ง
กวาประโยชนสวนบุคคล 

 
จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
                         ประกาศ  ณ  วันท่ี   12  กุมภาพันธ  พ.ศ.2563 

 
 
 

                                (นายเอกชัย  คงปาน) 
                                 นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา 

   



 

 
 

ประกาศเทศบาลตําบลชะเมา 
เร่ือง มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 

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

   เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลชะเมาเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลมีความ 
โปรงใส ตรวจสอบได ตลอดจนสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ 
นโยบายของรัฐบาล เทศบาลตําบลชะเมาจึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง ดังนี้    
  ๑. ใหเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลชะเมาซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ดําเนินการ
เผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    ๒. ใหเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลชะเมาซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 
ดําเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการและข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ใหเปนไปตาม 
ข้ันตอนของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย 
ดําเนินการในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย 
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement e-GP) ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดแตละ 
ข้ันตอน ดังนี้  

(๑) จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง  
(๒) ทํารายงานขอซ้ือหรือขอจาง  
(๓) ดําเนินการจัดหา  
(๔) ขออนุมัติสั่งซ้ือหรือจาง  
(๕) การทําสัญญา  
(๖) การบริหารสัญญา  
(๗) การควบคุมและการจําหนาย 

  ๓. หามมิใหเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลชะเมาซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง เขา
ไปมีสวนไดสวนเสียกับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาของเทศบาลตําบลชะเมาและใหคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีไดรับ
การแตงตั้งใหมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางจะตองใหคํารับรองเปนหนังสือวาจะไมเขาไปมี สวน
ไดสวนเสียกับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาของเทศบาลตําบลชะเมา  
   ๔. หามมิใหเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลชะเมาซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ยอม
ใหผูอ่ืนอาศัยหนาท่ีของตนหาประโยชนจากการจัดซ้ือจัดจางกับเทศบาลตําบลชะเมา 
    ๕. ใหหนาท่ีหนวยงาน กํากับ ดูแล การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีผูใตบังคับบัญชาซ่ึง 
ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปดวยความเรียบรอย กรณีปลอยปละละเลยใหถือเปนความผิด 
ทางวินัย  
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   ๖. ใหกองคลัง ติดตามความกาวหนาการดําเนินการตาง ๆ และรายงานผลการดําเนินการ 
ตามมาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง ตอนายกเทศมนตรีตําบลชะเมาทราบปละ ๒ ครั้ง 
ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกป 

                    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

                                   ประกาศ  ณ  วันท่ี   1   เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2    
      
                                                          
           
 

       (นายเอกชัย  คงปาน) 
นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

ประกาศเทศบาลตําบลชะเมา 
เรื่อง  มาตรการการใชดุลยพินิจและอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

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

       เทศบาลตําบลเมามีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน  
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนาท่ีตามท่ีกฎหมายอ่ืนกําหนดไว  ซ่ึงในการปฏิบัติหนาท่ี
บริหารกิจการของเทศบาล ควบคุม ดูแล พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ฝายบริหาร  โดย
นายกเทศมนตรีเปนผูกําหนดนโยบายการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับ และมี
ปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ มีอํานาจในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ เพ่ือปฏิบัติงานภายใน
หนวยงาน   แตในการปฏิบัติหนาท่ีของฝายบริหารดวยการท่ีอํานาจทางปกครอง  โดยเฉพาะในสวนท่ีกฎหมาย
กําหนดใหเปนการใชดุลยพินิจของผูมีอํานาจในการตัดสินใจอนุญาตอนุมัติ หรือมีคําสั่งในเรื่องนั้นอยาง
รอบคอบ มีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนการใชดุลยพินิจอยางเพียงพอ  
                 ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการใชดุลยพินิจในการออกคําสั่ง อนุญาต อนุมัติในภารกิจของ
เทศบาลตําบลชะเมา เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงไดกําหนดมาตรการการใชดุลยพินิจของฝายบริหาร
ไวดังนี้ 

๑.การใชดุลยพินิจของฝายบริหาร ตองเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติใหกระทําการอยาง
หนึ่งอยางใดโดยอิสระ 

๒.ข้ันตอนการใชดุลยพินิจตองประกอบเหตุผล ดังนี้ 
๒.๑   ข้ันตอนแรก ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซ่ึงการวินิจฉัยขอเท็จจริงนั้นตอง

ตรวจสอบขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากพยานหลักฐานที่มีอยูเพียงพอตอการพิสูจนขอเท็จจริงวาไดเกิดขึ้น
หรือไม 

๒.๒   ข้ันตอนท่ีสอง ขอกฎหมายท่ีอางอิงประกอบขอเท็จจริงตาม (๒.๑) ท่ีเก่ียวของ
และเปนสาระสําคัญ 

๒.๓ ขั้นตอนที่สาม ขอพิจารณาและขอสนับสนุน ซ่ึงผูใชดุลพินิจจะตองพิจารณา
ตัดสินใจวากฎหมายไดกําหนดใหใชดุลยพินิจไดเพียงประการเดียวหรือหลายประการ ซ่ึงสามารถตัดสินใจใช
อํานาจหรือไมก็ไดหรือจะเลือกกระทําการอยางหนึ่งอยางใดก็ไดตามท่ีกฎหมายกําหนด 

                    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

                                   ประกาศ  ณ  วันท่ี  10    เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3    
      
                                                          
           

   (นายเอกชัย  คงปาน) 
นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา 
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