
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

1.การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ปีงบประมาณ 2563  

 จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ พบว่า มีผล
คะแนน 64.37 คะแนน อยู่ในระดับ D ดังนี้ 

 

 

 

 

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)  
1.การปฏิบัติหน้าที่                       83.66 
คะแนน 

จากผลคะแนน IIT พบว่ามีประเด็นที่ต้องปรับปรุงใน 

2.การใช้งบประมาณ                     70.75 
คะแนน 

1)เรื่องการใช้งบประมาณ พบว่ามีการรับรู้เกี่ยวกับ 

3.การใช้อำนาจ                           77.92 
คะแนน 

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณน้อย 

4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ          68.27 
คะแนน 

2)เรื่องการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ พบว่ามีการ 

5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต            74.33 
คะแนน 

   รับรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์ 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT) 

   สินของราชการที่ถูกต้องน้อย 

1.คุณภาพการดำเนินงาน                89.04 
คะแนน 

จากผลคะแนน EIT พบว่ามีประเด็นที่ต้องปรับปรุง
ใน 

2.ประสิทธิภาพการสื่อสาร              78.68 
คะแนน 

1)เรื่องประสิทธิภาพการสื่อสาร พบว่ามีช่องทางให้ผู้ 

3.การปรับปรุงระบบการทำงาน        80.64 
คะแนน 

   มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่น้อย 

 



ตัวช้ีวัดของการประเมิน ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)  
1.การเปิดเผยข้อมูล                      47.68 
คะแนน 

จากผลคะแนน OIT พบว่ามีประเด็นที่ต้องปรับปรุง
ใน 

2.การป้องกันการทุจริต                  37.50 
คะแนน 

1)เรื่องการเปิดเผยข้อมูล พบว่า มีการลงข้อมูลใน 

   เวปไซด์ของหน่วยงานไม่ครอบคลุมและข้อมูลบาง 
   ส่วนประชาชนไม่สามารถเข้าดูในรายละเอียดได้ 
 2)เรื่องการป้องกันการทจริต พบว่าไม่ได้แสดงการ 
    วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส 
    การดำเนินงานของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา และ 
    ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการดำเนินการ 
    ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ได้ 
2.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 จากการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้
ร่วมกันพิจารณาเพ่ือกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเมือง  รา
มันห์ ดังนี้ 
1.กำหนดมาตรการ/แนวทาง 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

1.การเสริมสร้าง 1.เสริมสร้างการรับ กองคลัง มค.64-กย.64 รายงานผลการ 
การรับรู้เกี่ยวกับ รู้ในรูปแบบของ   ดำเนินการใน 
แผนการใช้จ่ายงบ การประชุมชี้แจง   การประชุมของ 
ประมาณของ
หน่วย 

และจัดทำเอกสาร   หน่วยงาน 

งาน เผยแพร่ให้
บุคลากร 

  ประจำเดือนเมย.
64 

 ส่วนราชการใน   และ กย.64 
 สังกัดทราบ    
 2.กำหนดให้มีการ    
 ติดตามผลการ    
 ดำเนินงานตาม

แผน 
   

 และเผยแพร่ต่อไป    
 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

2.การสร้าง 1.เสริมสร้างการรับ สำนักปลัดฯ มค.64-มีค.64 รายงานผลการ 
การรับรู้เกี่ยวกับ รู้ในรูปแบบของ   ดำเนินการใน 
แนวปฏิบัติการใช้ การประชุมชี้แจง   การประชุมของ 
ทรัพย์สินของทาง และจัดทำคู่มือ   หน่วยงาน 
ราชการ แนวปฏิบัติในการ   ประจำเดือนเมย.

64 
 ใช้ทรัพย์สินของ    
 ทางราชการ    
 2.กำหนดให้มีการ    
 ติดตามผลการ    
 ดำเนินงาน    
3.การเพ่ิมประสิทธิ 1.เพ่ิมช่องทางการ สำนักปลัดฯ มค.64-มีค64 รายงานผลการ 
ภาพการสื่อสาร สื่อสารของบุคคล   ดำเนินการและ 
การร้องเรียนการ ภายนอกในการติด   ติดตามผลจากเวป 
ทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ 

ต่อ ร้องเรียน เสนอ   ไซด์หรือช่องทางที่ 

 แนะ ให้มีหลายช่อง   กำหนดในการ 
 ทาง หลากหลาย   ประชุมเดือน เมย. 
 วิธีการ   64 
4.การเปิดเผย
ข้อมูล 

1.จัดทำคำสั่งคณะ งานควบคุมภายใน เมย.64 รายงานผลการ 

ข้อมูลสาธารณะ ทำงานการเปิดเผย   ดำเนินการในการ 
 ข้อมูลสาธารณะ/   ประชุม

ประจำเดือน 
 คณะกรรมการติด   เมย.64 
 ตามประเมินผล

การ 
   

 เปิดเผยข้อมูล ฯ    
 2.จัดประชุมคณะ    
 ทำงานและคณะ    
 ทำงานฯ    
 3.ดำเนินการจัดทำ    
 ข้อมูลและบันทึก    
 ลงหน้าเวปไซด์    

 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

 และเผยแพร่ให้    
 ประชาชนทราบ    
 และตรวจสอบได้    
 4.คณะกรรมการ    
 ติดตามประเมินผล    
 และรายงานเสนอ    
 ผู้บริหารต่อไป    
5.การป้องกันการ 1.คณะกรรมการ งานควบคุมภายใน เมย.64-กย.64 รายงานผลการ 
ทุจริต ติดตามประเมินผล   ติดตามในการ 
 การเปิดเผยข้อมูล   ประชุม

ประจำเดือน 
 สาธารณะทำการ   เมย.64และกย.64 
 วิเคราะห์ผลการ    
 ประเมินคุณธรรม    
 และความโปร่งใส    
 ในรอบปีที่ผ่านมา    
 และจัดทำ

มาตรการ 
   

 แนวทางไข
ปรับปรุง 

   

 และกำหนดเวลา    
 การดำเนินการ    
 ให้เกิดผลสำเร็จ    
 เป็นประโยชน์ต่อ    
 ประชาชนและ    
 ท้องถิ่นต่อไป    
6.มาตรการ 1.จัดทำประกาศ งานควบคุมภายใน กพ.64-กย.64 รายงานผลการ 
ขับเคลื่อนตาม เรื่องการ

ดำเนินการ 
  จัดทำประกาศและ 

นโยบาย ตามนโยบายการ   เผยแพร่ในเวปไซด์ 
 ป้องกันการทุจริตฯ    
 2.จัดทำประกาศ    
 เรื่องนโยบายการ    
 การกำกับดูแล    
 องค์กรที่ดี    



มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

 3.จัดทำประกาศ    
 เรื่องนโยบาย    
 คุณธรรมจริยธรรม    
 4.จัดทำข้อบังคับ    
 ว่าด้วยจรรยา    
 พนักงานเทศบาล    
 5.จัดทำประกาศ    
 เรื่องนโยบาย    
 การบริหาร    
 ความเสี่ยง    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

----------------------------------------- 

ตามที่ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ได้จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบล
เมืองรามันห์     ที่กำหนดให้เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง เพื่อให้ทราบและถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน  เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ จึงได้
กำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติราชกร เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติ ดังนี้.- 

๑.พึงทำตนให้ตั้งม่ันอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน 
และมีความรับผิดชอบ 

๒.พึงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกรอบของจรรยาวิชาชีพและปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยโปร่งใสพร้อม
ให้ตรวจสอบ 

๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็วและมีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์
ของผู้รับบริการเป็นหลัก 

๔.พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
๕.พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของตนเองอย่างสม่ำเสมอ และทันสมัย 
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๐  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    
 

                  เนติ  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ 

   (นายเนติ  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ) 

   ปลดัเทศบาล  ปฏิบติัหนา้ท่ี 

                                                                  นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามนัห์ 
 



 
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

เรื่อง  นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 

-------------------------- 

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ   
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ อันแสดงความมุ่งมั่นต่อ
การ บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล  และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ  ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ จึงประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที ่ดี สำหรับองค์กรและ 
บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง ดังนี้    

ข้อ ๑ นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
   นโยบายหลัก 
   ๑.๑ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือและ
ปฏิบัติ ในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล     
   แนวทางปฏิบัติ    
   ๑.๑.๑ กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน    
   ๑.๑.๒ ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟู รักษาสิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัยของชุมชน    
   ๑.๑.๓ การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม    

นโยบายหลัก    
   ๑.๒มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมท่ีดี มีความสุข     
   แนวทางปฏิบัติ    
   ๑.๒.๑การควบคุมและเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชน    
 
 
 
 
 
 



-๒- 
   ๑.๒.๒ จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  
ข้อ ๒ นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   นโยบายหลัก    
   ๒.๑ ส่งเสริมให้บริการที่มีคุณภาพ โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อให้บริการมีความ
สะดวกและ รวดเร็ว 
   แนวทางปฏิบัติ    
   ๒.๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ
ความพึงพอใจ 
   ๒.๑.๒ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร และประชาชนที่สนในทั่วไป 

นโยบายหลัก 
   ๒.๒ มุ่งม่ันให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน     
   แนวทางปฏิบัติ    
   ๒.๒.๑ ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม    
   ๒.๒.๒ ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการดำเนินงานของเจ้าหน้าที ่ของรัฐและหน่วยงาน
ภาครัฐให้มุ่งสู่ ความเชื่อมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการดำเนินงาน    
นโยบายหลัก    
   ๒.๓ ให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
   แนวทางปฏิบัติ    
   ๒.๓.๑ จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย    
   ๒.๓.๒ พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของ
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
   ๒.๓.๓ จัดทำแบบสำรวจความต้องการของผู้รับบริการและนำมาปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น  
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ข้อ 3 นโยบายด้านองค์การ 

   นโยบายหลัก    
   ๓.๑ ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การ ปฏิบัติงานความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลและ
ควบคุม ภายในที่ดี 
   แนวทางปฏิบัติ    
   ๓.๑.๑ จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยง ของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์   
   ๓.๑.๒ กำหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการดำเนินงาน
ที่ผิดต่อธรรมาภิบาล    
   ๓.๑.๓ จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เรื ่องกฎ ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี ่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล    
   ๓.๑.๔ กำหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดเทศบาลตำบลเมือง  รา
มันห์ เป็น ผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องต่อหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
   นโยบายหลัก 
   ๓.๒ สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์แก่ข้าราชการทุกระดับ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา     
   แนวทางปฏิบัติ    
   ๓.๒.๑ ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการ
วางแผน และครอบคลุมผลการดำเนินงาน และมีการรายงานผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ    
   ๓.๒.๒ จัดทำแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
กระตุ้น ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง  
   ๓.๒.๓ พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพ่ืออำนวย
ความ สะดวกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทั่วกัน   

นโยบายหลัก    
   ๓.๓ วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผล
การดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ     
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แนวทางปฏิบัติ    

   ๓.๓.๑ ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
สื่อ สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์    
   ๓.๓.๒ เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม และผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
อย่างสม่ำเสมอ  

ข้อ ๔ นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน  
   นโยบายหลัก    
   ๔.๑ มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี      
   แนวทางปฏิบัติ    
   ๔.๑.๑ จัดทำกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน    
   ๔.๑.๒ จัดทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน  

นโยบายหลัก    
   ๔.๒ สนับสนุนให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน     
   แนวทางปฏิบัติ    
   ๔.๒.๑ สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับ กล้าคิด กล้า 
แสดงออก และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง    
   ๔.๒.๒ จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้เป็น
องค์กรแห่ง การเรียนรู้    
   ๔.๒.๓ การทำงานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking)  
     

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    
     

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔                             
 

                                               เนติ  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ 

   (นายเนติ  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ) 

   ปลดัเทศบาล  ปฏิบติัหนา้ท่ี 

                                                                  นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามนัห์ 
 

 
 



 

ข้อบังคับเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

ว่าด้วยจรรยาพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

---------------------------------------------------- 

  เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  ในฐานะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด  โดยมีหน้าที่
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการด้านการเงิน การคลัง  งบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได้  
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน วางมาตรฐานการ
ดำเนินงาน จัดการบริการสาธารณะ  การศึกษาของท้องถิ่น  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร  รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ฉะนั้น เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของพนักงานเทศบาลให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลมีความโปร่งใสและเป็นธรรมจึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรา
มันห์ 

  เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ จึงได้กำหนดข้อบังคับจรรยาพนักงานเทศบาลตำบลเมือง       รา
มันห์ เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงาน  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ให้มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม  ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของพนักงาน  อันจะทำให้
ได้รับการยอมรับ  เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ความซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
๑.๑  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
๑.๒  ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด  และโปร่งใส  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่  ทาง 
       ราชการ 
๑.๓  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความรู้  ความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็น 
       สำคัญ 
๑.๔ รับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเอง และมุ่งมั่น แก้ไขเม่ือเกิดข้อผิดพลาด 

 

 

 

 

 



-๒- 

ข้อ ๒  การมีจิตสำนึกมุ่งบริการและให้คำปรึกษา 

๒.๑  ให้บริการแก่ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนอย่างเท่าเทียมกันด้วย 

       ความเต็มใจ 

๒.๒  ให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว และ ครบถ้วน 

ข้อ ๓  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

๓.๑  ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของงาน เพ่ือให้เกิดผลดีและเป็น 

                   ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

๓.๒  ขยัน  อุทิศตน และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จตามเป้าหมาย 

๓.๓  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี  มีน้ำใจ  เพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน 

๓.๔ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ ๔  การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม 

๔.๑  ตัดสินใจบนหลักการ ข้อเท็จจริง เหตุผลเพื่อความยุติธรรม 

๔.๒  ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่ 

ข้อ  ๕  การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๕.๑  วางแผนการดำรงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย  พร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง 

๕.๒  ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า  มีเหตุผล  และไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเอง 

๕.๓  ปฏิบัติตามหลักศาสนา  รู้จักพ่ึงตนเอง  และ ลด ละ เลิกอบายมุข 

ข้อ ๖  การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

๖.๑  ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 

๖.๒  กล้าหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

๖.๓  ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เพ่ือนพนักงาน 
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ข้อ  ๗  ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

๗.๑  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 

๗.๒  พร้อมรับการตรวจสอบ  และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ 

ให้พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาล ปฏิบัติตามจรรยาพนักงานเทศบาลดังกล่าวข้างต้นอย่าง
เคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตามจรรยาพนักงานเทศบาล อันมิใช่ความผิดทางวินัยให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน และ
นำไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง  เลื่อนขั้นเงินเดือน  หรือสั่งให้ผู้นั้นได้รับการพัฒนาตนเอง 

ทั้งนี้ให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อบังคับว่าด้วย 

จรรยาบรรณของพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ต่อไป 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

                                                เนติ  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ 

   (นายเนติ  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ) 

   ปลดัเทศบาล  ปฏิบติัหนา้ท่ี 

                                                                 นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามนัห์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

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

  คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ มี
เจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด โดยการให้บริการด้านความโปร่งใส เพื่อความเป็น
ธรรมต่อประชาชนผู้รับบริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

  ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว เทศบาลตำบลเมืองรามันห์จะดำเนินการดังนี้ 
๑. บริหารงานและปฏิบัติงาน ด้านหลักธรรมมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ 

          ประชาชนด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม 
๒. ปลูกฝังค่านิยมทัศนคติให้ บุคลากรในองค์กรและบุคลากร ได้มีความรู้ความสามารถยึด 

           หลักคุณธรรม จริยธรรม และนิยมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้การปฏิบัติงานและการ  
           ดำรงชีวิต 

๓.ส่งเสริมให้องค์กรเอกชนและภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม บทบาทการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร     
    ในการดำเนินกิจการทุกรูปแบบ 
๔. มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและใช้    
     มาตรการการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอรัปชั่น และผู้ที่เก่ียวข้อง 

   
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ ณ วันที่    ๑๐     เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                         เนติ  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ 

                              (นายเนติ  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ) 

                             ปลดัเทศบาล  ปฏิบติัหนา้ท่ี 

                                                                                           นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามนัห์ 
 

                             



 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
-------------------------------------------- 

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงมาอย่าง 
ต่อเนื่องตามมาตรการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการการเป็นประจำทุกปี ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตำบล
เมืองรามันห์  มีระบบในการบริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรม โดยการบริหารปัจจัย ควบคุมกระบวนการและ
กิจกรรม ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์การให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้โดยคำนึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงานฯ เพ่ือมุ่งให้บริการพ่ีน้องประชาชนตามภารกิจ
และอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

๑. หน่วยงานในสังกัดส่วนราชการในเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยงโดย
ให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ 

๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์การ 
๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็น

ระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน เป้าหมายการพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

๔. ให้มีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุง
สม่ำเสมอ 

      ๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีในทุกๆด้านรวมทั้งการจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการที่
ดี 

วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดย
กำหนดเป็นนโยบายให้ส่วนราชการ ของเทศบาลดำเนินการทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑. เพื่อให้เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ มีระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ สามารถลดมูลเหตุของ
โอกาสหรือลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
ควบคุมได้และตรวจสอบได้ 

 
 
 
 

 
-๒- 



๒.เพ่ือให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลบรรลุ
ตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ 

       เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ โดยมี         
     องค์ประกอบดังนี้ 

- ตกลงร่วมกันในกรอบและวิธีการที่จะนำไปใช้ 
- จัดตั้งหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ 
- ฝึกอบรมความรู้ 
- ดำเนินการตามกระบวนการจัดการความเสี่ยง 
- ติดตามและประเมินผล 
- จัดทำรายงาน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ได้กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง 

เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน ดังนี้ 
๑.กองต่าง ๆ มีการดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ 
๒. ข้าราชการทุกคนรับทราบประกาศนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นกรอบ

แนวทางในการดำเนินงาน โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานปกติ 
๓.วิเคราะห์กระบวนการ กิจกรรม โครงการ ที ่สนับสนุนให้กองบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
๔.ประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามกระบวนการ กิจกรรม โครงการ ต่อการบรรลุผลสำเร็จ

ตามเป้าหมาย หรือยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
ที่ด ี

๕. ดำเนินการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน 
๖. กำหนดมาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก โดยใช้หลักการวิธี เช่นการ

หลีกเลี่ยงความเสี่ยง การลดความสูญเสีย การรับความเสี่ยงไว้เอง และการถ่ายโอนความเสี่ยง 
๗. ดำเนินการควบคุมความเสี่ยงตามมาตรการที่กำหนด 
๘. ติดตามผลควบคุมความเสี่ยง วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย ปัญหา อุปสรรค และทบทวนปรับปรุงการ

ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
๙.รายงานสรุปผลความสำเร็จการดำเนินการบริหารความเสี ่ยงเสนอผู้บริหาร และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบ 
 ประกาศ ณ วันที่   ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

       เนติ  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ 

   (นายเนติ  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ) 

   ปลดัเทศบาล  ปฏิบติัหนา้ท่ี 

                                                                  นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามนัห์ 



 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
_______________ 

                ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์นี้ 
จัดทำขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

    ๑. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มี
มาตรฐาน ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล        
    ๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ เพ่ือให้การ
เนินงานเป็นไป ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
    ๓. ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจ 
แก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย      
    ๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหาร
ใช้อำนาจ ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อ
ประชาชน และต่อสังคม ตามลำดับ         
   ๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและ
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทาง ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ           
   อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

 

                                                    

 



-๒- 
                                                             หมวด ๑       
             บททั่วไป 
   ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของ 
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์      
  “ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น   
  “พนักงาน” หมายถึง พนักงานสังกัดเทศบาลตำบลเมืองรามันห์   
  “ลูกจ้างประจำ” หมายถึง ลูกจ้างประจำสังกัดเทศบาลตำบลเมืองรามันห์   
  “พนักงานจ้าง” หมายถึง พนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  
  “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลเมือง   
รามันห์            
          ข้อ ๒ ให้นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 

                                                            หมวด ๒       
     มาตรฐานจริยธรรม      
             ส่วนที่ ๑       
                                มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก    
  ข้อ 3 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ทุกคน มีหน้าที่
ดำเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวก
และให้บริการแก่ ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้ (๑) การ
ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) การมีจิตสำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ (๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตน และไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน (๕) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย (๖) การ
ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ (๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง (๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ 
โปร่งใส (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร (๑๐) การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่น
ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกัน พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้อง 

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

 

 

 



-๓- 

ส่วนที่ ๒ 

จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

           ข้อ ๔ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ต้องจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์          
  ข้อ ๕ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
ใน การรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ     
  ข้อ ๖ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
ใน การเป็นพลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด     
   ข้อ ๗ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ต้องไม่ประพฤติตน
อันอาจ ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าที่     
   ข้อ ๘ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ต้องปฏิบัติหน้าที่ 
อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสำเร็จและมี 
ประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
   ข้อ ๙ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ต้องมุ่งแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน
และ ประชาชน            
  ข้อ ๑๐ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ต้องปฏิบัติหน้าที่
ด้วย ความสุภาพ เรียบร้อย          
  ข้อ ๑๑ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ต้องรักษาความลับ
ที่ได้ จากการปฏิบัติหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยจะกระทำาได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับ
อนุญาต จากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนดเท่านั้น  

ข้อ ๑๒ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ต้องรักษาและ 
เสริมสร้าง ความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 
   ข้อ ๑๓ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ต้องไม่ใช้สถานะ
หรือ ตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สิน
หรือไม่ก ็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง  
 
 
 
 



-๔- 
เพ่ือประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ 
ตามประเพณ ี           
  ข้อ ๑๔ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ต้องประพฤติตนให้ 
สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดีต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการ 
ปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน หมวด ๓ กลไกและ
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม ส่วนที่ ๑ กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม    
  ข้อ ๑๕ ให้สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ มีหน้าที่ควบคุมกำกับการให้มีการปฏิบัติ
ตาม ประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ (๑) ดำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง 
ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและ ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง 
สม่ำเสมอ (๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลให้ นายกเทศมนตรี   
ตำบลเมืองรามันห์ หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดำเนินการ ตามท่ี
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได้ (๓) ให้
ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้ง
หรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ หรือคณะกรรมการ
จริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่าน นายกเทศมนตรีตำบล
เมืองรามันห์ หรือคณะกรรมการจริยธรรมไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ (๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม การดำเนินการต่อ
ข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง 
โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวน ข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของ
ข้าราชการผู้นั้น จะกระทำมิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว (๕) ทำหน้าที่
ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๖) ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดใน
ประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการ จริยธรรมมอบหมาย ทั้งนี้โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้
ดำรงตำแหน่งในสำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองรามันห์      
   ข้อ ๑๖ ให้นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์  แ ต่งตั้งคณะกรรมก า ร จ ริ ย ธ ร ร ม ขึ้น 
เพ่ือควบคุม กำกับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย (๑) ปลัด
หรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ (๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งสายงาน
ผู้บริหาร คัดเลือกกันเองให้ เหลือสองคน (๓) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งสายงาน
ผู้บริหารในเทศบาล ตำบลป่าซาง ที่ได้รับการคัดเลือกจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างของเทศบาล    
 
 
 
 



-๕- 
ตำบลเมืองรามันห์ จำนวนสองคน (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกัน
เสนอชื่อและ คัดเลือกให้เหลือสองคน ให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรม และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม 
กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน       
  ข้อ ๑๗ คณะกรรมการจริยธรรมมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) ควบคุม กำกับ ส่งเสริมและให้     
คำแนะนำในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืน
จริยธรรม หรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมีการ อุทธรณ์การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้จะต้องไต่สวน
ข้อเท็จจริง และมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว (๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรม หรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย 
มีอำนาจหน้าที่ ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน 
บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อย   
คำเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน (๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคำ หรือ 
ให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน (๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับ
ประมวลจริยธรรมนี้ใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคำวินิจฉัยให้คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด โดยพลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่าง
อ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องให้คำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเรื่องนั้นเป็น
เรื่อง สำคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น     
(๘) ดำเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดิน มอบหมาย การประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครองมาใช้บังคับ  
                                                            

ส่วนที่ ๒ 
     ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ข้อ ๑๘ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล  
จริยธรรมให้นายกเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ      
ข้อ ๑๙ การดำเนินการตามข้อ ๑๘ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวนไม่น้อย
กว่าสามคน เป็นผู้ดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม   
 
 
 
 



-๖- 
 ข้อ ๒๐ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง หรือไม่ 
ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสำคัญและระดับตำแหน่ง 
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี 
ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอ่ืนอันควรนำมาประกอบการพิจารณา     
 ข้อ ๒๑ หากการดำเนินการสอบสวนตามข้อ ๑๙ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามข้อ ๑๘ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏ ข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่า
ฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณา ดำเนินการตามข้อ ๑๘ สั่ง
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๔ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดำเนินการทาง วินัย   
  ข้อ ๒๒ การดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ 
และข้อ ๒๑ ให้นำแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และ การ
ดำเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม     
  ข้อ ๒๓ การสั่งการของผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อ ๒๑ ให้ดำเนินการตามนั้น เว้นแต่จะ
ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทำให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป  

 
หมวด ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 
            ข้อ ๒๔ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัย 
หรือความผิดทางอาญา ให้ดำเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือดำเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน 
หรือนำไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้งการเข้าสู่ตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือ 
การพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๒๕ เมื่อมีการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๑ แล้วให้เทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์ ดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งโดยไม่ชักช้า 
  ข้อ ๒๖ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๔ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรม
ของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ๑๗(๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับการลงโทษ 
  ข้อ ๒๗ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้วให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
   

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 
 



-๗- 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๐  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
                             

                       เนติ  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ 

                  (นายเนติ  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ) 

                 ปลดัเทศบาล  ปฏิบติัหนา้ท่ี 

                                                                               นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามนัห์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง เจตจำนงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 

........................... 
ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีเจตจำนงที่จะสนับสนุนวาระแห่งชาติ “ประเทศไทยใสสะอาด ” 

(Clean Thailand) โดยแปลงแนวคิดดังกล่าวเป็น “มหาดไทย ใสสะอาด” (Clean Mahadthai) ได้รณรงค ์
และสั่งการให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์และปฏิบัติโดย
มิชอบตลอดถึงป้องกันไม่ให้งบประมาณแผ่นดินรั่วไหลโดยไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเพ่ือ
เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการสร้างระบบราชการที ่ใส
สะอาด เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ จึงขอประกาศตัวเป็นหน่วยงานใสสะอาด ตามเจตจำนง  การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร และให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์ บุคลากรทุกระดับของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้
ดังนี้ 

๑. ไม่ทำพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำ
หน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางมิชอบ โดยปฏิบัติดังนี้ 

๑.๑ ไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี 
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของในทำนองเดียวกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้ง 
หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน 

๑.๒ ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่น อันเป็นการชักนำให้เกิด 
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งนี้ ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมาย และข้อบังคับของเทศบาล โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มากและ
เหมาะสมแต่ละโอกาส 

๑.๓ ไม่เป็นตัวกลางรับหรือนำเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เก่ียวข้อง 
กับหน่วยงานราชการหรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้ 

 
 
 



 
 

-๒- 
๒.ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการ มีความโปร่งใสและ

สามารถตรวจสอบได ้
๓.พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริต 

คอร์รัปชั่น หรือส่อไปในแนวทางทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับองค์กร โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 
พนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงต่างๆ 

๔.ผู้ที่กระทำทุจริตและคอร์รัปชั่น จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่ทางราชการ
กำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษทางกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย 

๕.พนักงานเทศบาล ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแผ่ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาและทำความ 
เข้าใจกับบุคลากรในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่ 
เกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างท่ีดีในเรื่องการมีความ
ซื่อสัตย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

๖. เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ มุ่งมั ่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริต 
คอร์รัปชั่นและการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกับบุคคลใดก็ ตาม 
หรือการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 

๗.นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ใช้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล 
ตั้งแต่ สรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
พนักงานและการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารและทำความเข้าใจกับ 
พนักงานเพ่ือใช้ในหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๘.การรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปชั่นเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ได้มอบหมายให้มีผู้
พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทำมีข้อสงสัยว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นกับ
เทศบาล ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียน
จะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐานหรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการ
ตรวจสอบและแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกันได้ ส่งมาทางช่องทางรับเรื่อง ดังนี้ 

๘.๑ แจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๓-๒๙๕๐๘๘ หรอื ๐๗๓-๒๙๕๕๓๗ ทางเว็บไซด์ของทางเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์ www.mungraman.go.th หรือทาง facebook เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

๘.๒ แจ้งทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง หรือยื ่นส่งโดยตรงที ่นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ หมู่ ๑  ถ.เมืองรามันห์ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  
๙๕๑๔๐ 

๘.๓ แจ้งผ่านช่องทางเว็บไซด์ของส านักงาน ป.ป.ช. www.necc.go.th 
๙. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่ 

http://www.mungraman.go.th/


กระทำเจตนาสุจริต เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรยีน
หรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เพ่ือเป็นการ 
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คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหรือหาข้อเท็จจริงไม่ให้ไดร้ับ
ความเดือดร้อนอันตรายใดหรือความไม่ชอบธรรมอันใดอันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน
หรือให้ข้อมูล โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองรามันห์โดยตรง
ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที ที่เก่ียวข้องกับเรื่องการร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน
และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนที่ไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยหน้าที่ท่ีกฎหมายกำหนด 

๑๐.การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น เพื่อให้ทุกคนในเทศบาลตำบลเมือง       
รามันห์และประชาชนได้รับทราบเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น เทศบาลตำบลเมือง     รา
มันห์ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

๑๐.๑ ติดประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบ 
   ๑๐.๒ เผยแพร่เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางการสื่อสารของ 

         เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
                  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

             ประกาศ ณ วันที่  ๑๐  เดือนกุมภาพัน์  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
                             

เนติ  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ 

         (นายเนติ  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ) 

                      ปลดัเทศบาล  ปฏิบติัหนา้ท่ี 

                                                                                     นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามนัห์ 
 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  กำหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ จังหวัดยะลา 
--------------------------------- 

 
  เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมือง     
รามันห์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณธรรม 
ทั้งการบริหารงานภายในหน่วยงานและการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มา
รับบริการ ประชาชนและสังคม รวมไปถึงกระตุ้นให้ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ให้
ความสำคัญต่อข้อมูลต่างๆที่จะต้องมีการปิดเผยต่อสาธารณชนอีกด้วย เทศบาลตำบลเมืองรามันห์จึงกำหนด
ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ดังนี้ 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน หนว่ยงาน
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยยึดหลัก
ตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด 
และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวม
ไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วน
ถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ ใน
ประเดน็ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงาน 
ทั้งในกรณีท่ีแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยง ที่
อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 

ตัวช้ีวัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน 
หน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน 
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งบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึง
ลักษณะการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้
ความสำคัญกับการเปิดโอกาส ให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้ 

ตัวช้ีวัดที่ ๓ การใช้อำนาจ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน หน่วยงานต่อ
การใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม และไม่เลือก
ปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือ ทำในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มี อำนาจ 
การซื้อขายตำแหน่ง หรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

ตัวช้ีวัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากร 
ภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ใน
การ น าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืม 

ทรัพย์สิน ของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่ง
หน่วยงาน จะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการ
จัดทำแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบ
และนำไปปฏิบัติ รวมไปถึง หน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของ
หน่วยงานด้วย 

ตัวช้ีวัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากร ภายใน
หน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญ ของ
ผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ 
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับ 
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย  
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และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย 
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำผล
การ ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกัน
การทุจริต 

ตัวช้ีวัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ 
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และ
จะต้อง เป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการของ
หน่วยงาน แก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่ง
สะท้อนถึง การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูก
เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมิน
การรับรู้เกี่ยวกับการ บริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวม เป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

ตัวช้ีวัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการ เผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่
ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานของ 
หน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงใน
กรณ ีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
สามารถ ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ
การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงาน ให้ดี 

 

 

 



-๔- 

ยิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมี 
กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
เพ่ือให้ สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น
แล้ว ยังควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย 

ตัวช้ีวัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๕ ประเด็น คือ 
(๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (๒) การบริหารงาน 
ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์การ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การ
จัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใส ในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบัน
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๒ 
ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความ 
เสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (๒) 
มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตใน
หนว่ยงาน ให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วนัที่   วันที่  ๑๐  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
                             

            เนติ  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ 

              (นายเนติ  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ) 

             ปลดัเทศบาล  ปฏิบติัหนา้ท่ี 

                                                                            นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามนัห์ 
 



 
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
--------------------------------- 

  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔) และ
นโยบายของรัฐบาล การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนอง ความ
ต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ นั้น 

  เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ จึงได้กำหนดมาตรการจัดการในกรณีพบการทุจริตในหน่วยงาน
เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติ
ควบคู่กับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความ
โปร่งใสบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว 
จึงกำหนดแนวทางให้ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้ 
  ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่ามีมูลหรือไม่ 

     ๑.๑ กรณีมีมูล ให้ทำบันทึกเสนอผู้บริหารและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพ่ือ

ดำเนินการตามระเบียบ/กฎหมายกำหนด 

     ๑.๒ กรณีไม่มีมูล  คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงสรุปผลตามพยานหลักฐาน ส่งกลับไปยัง

ผู้ร้องเรียนทราบผล 

   

๒. กรณีมีมูลให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยตามที่คณะกรรมการสอบสวนลงความเห็น 

   ๒.๑ พิจารณาลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง 

 



-๒- 

               ๒.๒ พิจารณาลงโทษทางวินัยร้ายแรง 

  ๓. เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา พิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงจริง  พิจารณาลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  ๔. นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ ออกคำสั่งลงโทษ 

  ๕. ให้ทุกกลุ่มงานในเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  ถอดบทเรียนเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์
ซ้ำอีก 

๖. กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
              ประกาศ ณ วันที่ ๑๐  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๔ 
                                    
 

                                                       (เนติ  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ 

                           (นายเนติ  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ) 

                           ปลดัเทศบาล  ปฏิบติัหนา้ท่ี 

                                                                                          นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามนัห์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประกาศเทศบาลตําบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ 

************************ 
       เทศบาลตําบลเมืองรามันห์ มุงสูการเปนองคกรธรรมาภิบาลและความโปรงใส ตามกลไกการ 
ตรวจสอบและการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ตามพระราช 
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตรชาติวาดวยการ ปอง
กันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) และนโยบายของรัฐบาล ขอที่ ๑๐ การสง 
เสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเปนขาราชการ
และความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับ เทศบาลตําบลเมืองรามันห์ จึงได ประกาศเจตจํานง
สุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลเมืองรามันห์ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของ        
เจาหนาที่เปนไปตามเจตจํานงดังกลาวและใหเกิดการตรวจสอบการใชดุลพินิจของเทศบาลตําบลเมืองรามันห์ 
จึงกําหนดมาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสและปองกันการทุจริตตลอดจนใชเปน 
แนวทางปฏิบัติแกผูปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้      
  ๑. มาตรการปองกันและแกไขปญหาการใชดุลพินิจ       
     ๑.๑ ผบูังคับบัญชาทุกระดับชั้นตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา ปฏิบัติ
งานดวยความซื่อสัตยสุจริต กํากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชดุลพินิจของผูใตบังคับัญชา  
ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หลักเกณฑอ่ืนใดที่เก่ียวของกับ การปฏิบัติงาน 
เชน คมูือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑมาตรฐานของการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานความสุจริต เปนธรรม 
รับผิดชอบ ถูกตองชอบธรรม ยอมรับนับถือ และโปรงใส สามารถตรวจสอบไดในทุกข้ันตอนการปฏิบัติงาน     
     ๑.๒ ใหผูปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ และจัดใหมีคมูือการ
ปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑมาตรฐานของการปฏิบัติงานที่แสดงถึงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานอยางชัดเจน เพ่ือเปนกรอบการปฏิบัติงานอันจะนํามาสูการลดการใชดุลพินิจของผูปฏิบัติงาน   
  

 



 

-๒- 

      ๑.๓ ใหผูปฏิบัติงานรายงานผลการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หลักเกณฑอ่ืนใดที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน หรือไมเปนไปตามคมูือ
การปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑมาตรฐานของการปฏิบัติงาน ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ เพ่ือใหสวนงานที่
เกี่ยวของดําเนินการหาขอเท็จจริง วิเคราะห เสนอแนวทางแกไขปญหา และปองกันตอผูบังคับบัญชา   
     ๑.๔ ใหดําเนินการสํารวจ วิเคราะห ตรวจสอบและจัดการความเสี่ยง ใหครอบคลุม ถึงการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลเมืองรามันห์ ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หลัก
เกณฑอ่ืนใดที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการควบคุมขอบกพรองในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานที่ไม
เปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หลักเกณฑอ่ืนใดที่เกี่ยวของกับ การปฏิบัติงาน 
ตลอดจนกําหนดใหรายงานสรุปผลตอนายกเทศมนตรีตําบลเมืองรามันห์ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

   ๒. มาตรการเสริมสรางการตรวจสอบการใชดุลพินิจ      
     ๒.๑ ผบูังคับบัญชาทุกระดับชั้นตองใหความสําคัญกับการกํากับดูแลการปฏิบัติตาม 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หลักเกณฑอ่ืนใดที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานของเทศบาล 
ตําบลเมืองรามันห์          
     ๒.๒ ผบูังคับบัญชาทุกระดับชั้น ตองสื่อสารถึงความสําคัญและแนวทางในการดําเนินการ
ตรวจสอบการใชดุลพินิจของเทศบาลตําบลเมืองรามันห์        
     ๒.๓ นําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในการจัดเก็บ เพ่ือความสะดวกในการสืบคนและ ใช
ประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานของผูปฏิบัติงาน        
     ๒.๔ มีแนวทางการติดตามทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หลัก
เกณฑอ่ืนใดที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน เพื่อนํามาปรับปรุงหลักเกณฑแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งใหมีการ
พัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานภายในองคกรใหเป็นระบบและโปรงใส  

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่  ๑๐  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
                             

เนติ  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ 

         (นายเนติ  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ) 

                      ปลดัเทศบาล  ปฏิบติัหนา้ท่ี 

                                                                                    นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามนัห์ 


