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การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

 



 
ค าน า 

 

  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับ
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: 
ITA) ได้ถูกก าหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มี
การปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการ
ด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
   

  เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and transparency 
Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักงานเทศบาลต าบลท่าแร่ จึงได้จัดท า
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (รอบ 6 เดือน/12 เดือน) 
เพ่ือสามารถน าฐานข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity 
and transparency Assessment: ITA) เทศบาลต าบลท่าแร่ มีประสิทธิภาพในปีถัดไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทศบาลต าบลท่าแร่ 

มกราคม 2564 
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  เทศบาลต าบลท่าแร่ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ของ
หน่วยงานภาครัฐ(Integrity and transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย 
ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการ
วิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่า มีประเด็นที่ต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น ได้แก่ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
จึงมีแนวทางการพัฒนาดังนี้  

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ  

(1) ให้มีระบบและ
กลไกการลดการใช้
ดุลพินิจของผูบ้ริหาร
และเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานในการ
ปฏิบัติงาน  
(2) ให้มีระบบการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ เพื่อก ากับ
การปฏิบัติงานและ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจของเจ้าหนา้ที่
ตามมาตรฐานที่
เก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

(1) เมื่อมีการเข้ารับต าแหน่งให้
ผู้บริหารหน่วยงานแสดง
เจตจ านงหรือค ามั่นในการ
ปฏิบัติหนา้ที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส และเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล และมีการประกาศ
เจตจ านงเผยแพร่ให้สาธารณชน
ได้รับทราบ 
(2) ให้ผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับชัน้ ก ากับดูแลและติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบตัิงาน 
ตลอดจนการใช้ดลุพินิจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(๓) ให้มีการจัดท ามาตรฐาน
หรือคู่มือในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของแต่ละภารกิจ เพื่อ
ลดการใช้ดุลพนิิจของ
ผู้ปฏิบัตงิาน 
(4) ให้มีระบบการตรวจสอบ
จากผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก 
ในกิจกรรมหรือโครงการของ
หน่วยงานที่ส่งผลกระทบต่อ
บุคคลดังกลา่ว เพื่อให้มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้ดลุพินิจ
ในการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่
หน่วยงาน 

ส านักปลัด รายงานผลการ
ด า เนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน  
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มาตรการ แนวทางการ
ปฏิบัติ 

ขั้นตอน/วิธีการ 
ปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ การก ากับ
ติดตาม 

 

 

  (๕) ให้มีระบบการตรวจสอบจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในกิจกรรม
หรือโครงการของหน่วยงานที่ส่งผล
กระทบต่อบุคคลดังกลา่ว เพื่อให้มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจในการด าเนนิงานของ
เจ้าหน้าที่หน่วยงาน 
(6) ให้มีคู่มือประชาชน ณ จุดบริการ
ของที่ท าการหน่วยงาน และเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้
สาธารณชนได้รับทราบขั้นตอนการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ อันจะชว่ย
ในการตรวจสอบการใช้ดลุพินิจการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่วา่เป็นไป
ตามคู่มือดังกล่าวหรือไม่  
(7) เมื่อเจ้าหน้าที่คนใดพบเห็นการ
ด าเนินงานที่ใช้ดุลพินิจไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบกฎหมาย ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบทนัที 

  

มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

(1) ให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงานที่
เป็นปัจจบุัน ได้แก่ 
โครงสร้างหน่วยงาน 
ข้อมูลผู้บริหาร อ านาจ
หน้าที่ แผนยุทธศาสตร์
หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานข้อมูลการ
ติดต่อหน่วยงาน และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 

(1) ประกาศมาตรการการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนได้รับทราบ 
(2) แต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ มีหน้าทีใ่น
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
(3) ชี้แจงท าความเข้าใจให้ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้รับทราบ 
(4) ก าหนดเร่ืองที่จะเผยแพร่ของ
เทศบาลต าบลท่าแร่และกลุ่มงาน 
(5) ให้มีการจัดท าระบบและเอกสาร
ต่างๆ ที่เก่ียวกับการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่อสาธารณะทั้งตามภารกิจ
หลัก งานการใช้จา่ยงบประมาณ งาน
จัดซื้อจัดจ้าง และงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายก าหนด 

ส านักปลัดเทศบาล รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 6 เดือน 
-รอบ 12 เดือน 
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มาตรการ แนวทางการ
ปฏิบัติ 

ขั้นตอน/วิธีการ 
ปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ การก ากับ
ติดตาม 

 (2) ให้มีการเผยแพร่
แผนปฏบิัติราชการ
ประจ าปี ที่แสดง 
แผนงาน/โครงการ 
หรือกิจกรรม 
งบประมาณ และ
ระยะเวลาด าเนินการ 
ให้ประชาชนได้ทราบ   
(3)  เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย 
โดยยึดหลักความ
ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันสมัย ตรงไปตรงมา 
ตรวจสอบได้และ
สอดคล้องกับกฎหมาย
และระเบียบที่
เก่ียวข้อง 
(4) ก าหนดบทบาท
หน้าที่ความรบัผิดชอบ
หลักในการจัดท า 
รวบรวมตรวจสอบ 
และเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะ เพื่อให้
ประชาชนได้เข้าถึง
ข้อมูลที่ครบถ้วน 

 

 

 

 

 

 

 

(6) ให้มีคู่มือประชาชน ณ จุดบริการ
ของที่ท าการหน่วยงาน และเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้
สาธารณชนได้รับทราบขั้นตอนการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่ 
เพื่อให้สาธารณชนได้ทราบถึงขั้นตอน
อย่างครบถ้วน 
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มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการ 
ปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ การก ากับ
ติดตาม 

ประกาศเจตจ านง
การบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและ
โปร่งใส 

(๑)  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ 
(๒)ให้ความเป็นธรรมต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยไม่
เลือกปฏิบัติ 
(๓) ไม่สั่งการใหผู้้ใต้บังคับบัญชา 
ปฏิบัติงานโดยผิดระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(๔) ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ สจุริต รักษา
ผลประโยชน์ของราชการและมี
คุณธรรมประจ าตัว 
(๕) สง่เสริมสนับสนุนให้สภา
เทศบาลต าบลทา่แร่ หนว่ยงาน
ราชการ หน่วยงานเอกชน และ
ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีสว่น
ร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาลต าบลท่าแร่ 
(๖) ปฏิบัติตามประกาศ
เจตนารมณ์ และยทุธศาสตร์
ชาติวา่ด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทุก
ประการ 

๑. บริหารงานตาม
แนวนโยบายของ รัฐบาล 
ระเบียบ กฎหมาย และ
เจตนารมณ์ และยทุธศาสตร์
ชาติวา่ด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทุก
ประการ 
2. ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง อ านวยความ
สะดวก และให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมา    
ภิบาล 

3. บริหารงานและปฏิบตัิงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุง่
ตอบสนองความต้องการของ 
ประซาซนด้วยการบริการที่
รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค 
โปร่งใส และเป็นธรรม 
4. ประกาศเจตจ านงการ
บริหารงานดว้ยความซื่อสัตย์
สุจริตอย่างมีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสให้บุคลากรและ
ประชาชนรับทราบ 
5. ปฏิบัติตามเจตนารมณ์/
เจตจ านง ทุกประการ 
 

 

ส านักปลัด รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 12 เดือน 

มาตรการการใช้
ทรัพย์สินทาง
ราชการของ 

1. ห้ามมิให้พนักงาน 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
น าทรัพย์สินของเทศบาล
ต าบลท่าแร่ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน 

2. ห้ามมิให้พนักงาน 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ใช้
พนังกานขับรถยนต์ของ
หน่วยงานไปกระท าภารกิจ  

- ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย/
ระเบียบ/ค าสั่ง ที่เกี่ยวช้อง 
โดยเคร่งครัด 

- การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการให้ค านึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการ
เป็นหลัก 

- การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการให้เกิดความคุ้มค่า 

ส านักปลัด รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 12 เดือน 
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 ส่วนตัวซึ่งไม่เก่ียวข้องใน
หน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงาน 

3. ห้ามมิให้พนักงาน 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
น ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
หรือพาหนะของหน่วยงาน
ไปกระท าภารกิจส่วนตัวซึ่ง
ไม่เก่ียวข้องในหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงาน 

 

ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ราชการ 
- การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการให้ยืดหลักความ
ประหยัด 

- ให้ช่วยกันดูแลและ
บ ารุงรักษาทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
- ผู้บังคับบัญชาตามส าคับ
ชั้นต้องก ากับดูแลให้
ค าแนะน าจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ
ตาม มาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ของเทศบาลต าบลท่าแร่ 
- การรักษาและใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการอย่าง
ประหยัด และไมเ่บียดบัง
ทรัพย์สินทาง ราชการเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 
โดยต้องไมใ่ช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการเพ่ือประโยชน์
ส่วนตนหรือผู้อ่ืน จนเป็น
เหตุให้ราชการเสียหาย 

  

การยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

1 การให้ยืมในหน่วยงาน
ราชการเดียวกัน ให้หัวหน้า
ส่วนราชการที่ประสงค์ขอ
ยืมเป็นผู้ลงนามยืม และให้
หัวหน้าส่วนราชการผู้
ครอบครองหรือดูแล
ครุภัณฑ์นั้น เป็นผู้อนุมัติ 
2 การให้ยืมใช้ในราชการ
เดียวกัน แต่น าไปใช้นอก
สถานที่ราชการ หรือนอก
พ้ืนที่ให้หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้ประสงค์ขอยืมเป็นผู้ลง 

- ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืม
เป็นลายลักษณ์อักษรแสดง
เหตุผลความจ าเป็นและ
สถานที่จะน าพัสดุไปใช้และ
ก าหนดเวลาที่ส่งคืน พร้อม
ระบุชื่อ ต าแหน่ง และ
หน่วยงานของผู้ยืมให้ชัดเจน 

- ผู้ยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุ
คงทน จะต้องดูแล 
บ ารุงรักษา ครุภัณฑ์หรือ
วัสดุคงทนที่ยืมนั้นเหมือน
เช่นการดูแลทรัพย์สินของ  

กองคลัง รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 12 เดือน 
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 นามยืม และให้
นายกเทศมนตรีต าบลท่าแร่
ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ หรือผู้ที่นายก
มอบหมาย เป็นผู้อนุมัติ
ให้ยืม 

ตนเอง 

- หากครุภัณฑ์หรือวัสดุ
คงทน ช ารุดเสียหาย หรือใช้
การไม่ได้ หรือสูญหายไป ผู้
ยืมจะต้องด าเนินการดังนี้ 
- ผู้ยืมต้องจัดการแก้ไข 
ซ่อมแซม ให้คงสภาพเดิม 
โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง 
- ชดใช้เป็นครุภัณฑ์ หรือ
วัสดุคงทน ประเภทชนิด 
ขนาด ลักษณะ และคุณภาพ
อย่างเดียวกัน หรือ 

- ชดใช้เป็นเงินสดตามราคา
ที่เป็นอยู่ขณะยืม ตามที่
เทศบาลก าหนด 

 

  

  
บัดนี้ เทศบาลต าบลท่าแร่ อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร ได้ด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เทศบาลต าบลท่าแร่   เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดมีดังนี้  
 

 

มาตรการ รายละเอียดการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

มาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ  

จัดท ามาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ (เผยแพร่
ข้อมูลสู่สาธารณบน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน  

ปีงบประมาณ 
2564 

มาตรการ
ตรวจสอบการ

ใช้ดุลพินิจ 

การใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชา 
เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ 
หลักเกณฑ์ 
มาตรฐาน คู่มือการ
ปฏิบัติงาน อย่าง
เคร่งครัด 
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มาตรการ รายละเอียดการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 

- จัดท ามาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ(เผยแพร่
ข้อมูลสู่สาธารณบน
เว็บไซต์หลักของ 
 - เผยแพร่ข้อมูลที่
ถูกต้อง รวดเร็ว ทัน
ต่อสถานการณ์
เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน  
 

ปีงบประมาณ 
2564 

มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ต า ม
มาตรการ เผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
-รอบ 12 เดือน 

 

ประกาศ
เจตจ านงการ
บริหารงานด้วย
ความซ่ือสัตย์
สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและ
โปร่งใส 

มีประกาศเจตจ านง
การบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมีคุณธรรมและ
โปร่งใส ของผู้บริหาร
เทศบาลต าบลท่าแร่ 

ปีงบประมาณ 
2564 

ประกาศ
เจตจ านงการ
บริหารงาน
ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมี
คุณธรรมและ
โปร่งใส 

รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน 

 

มาตรการการใช้
ทรัพย์สินทาง
ราชการของและ 

การยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

 

มีประกาศมาตรการ
การใช้ทรัพย์สินทาง
ราชการและการยืม
ทรัพย์สินของทาง
ราชการของเทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

ปีงบประมาณ 
2564 

ประกาศ
มาตรการการ
ใช้ทรัพย์สิน
ทางราชการ
และการยืม
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ
ของเทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 12 เดือน 

 

 
 

         ลงชื่อ     ธนรัตน์  ธนศูร             ผูจ้ัดท า 
                     (พันจ่าเอกธนรัตน์  ธนูศร) 
        ต าแหน่ง  หัวหน้าส านกัปลัดเทศบาล 
 



 
 
 
 
ภาคผนวก 





 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลท่าแร่ 
เรื่อง  มาตรการการใช้ทรัพย์สินทางราชการและการยืมพัสดุของเทศบาลต าบลท่าแร่ 

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

ด้วยเทศบาลต าบลท่าแร่ มวีัตถุประสงค์ในการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ถูกต้องครบถ้วนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันแก่สังคม และให้ความส าคัญกับการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เทศบาลต าบลท่าแร่ จึงได้ก าหนดมาตรการบริหารงานด้านการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการและการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ของเทศบาลต าบลท่าแร่ ใหเ้ป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 

๑. มาตรการก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
1.1 ห้ามมิให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง น าทรัพย์สินของเทศบาลต าบลท่าแร่ไปใช้

เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

1.2 ห้ามมิให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ใช้พนังกานขับรถยนต์ของหน่วยงานไป
กระท าภารกิจส่วนตัวซึ่งไม่เกี่ยวข้องในหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 

1.3 ห้ามมิให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง น ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือพาหนะ
ของหน่วยงานไปกระท าภารกิจส่วนตัวซึ่งไม่เก่ียวข้องในหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 

๒. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
2.๑ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/ค าสั่ง ที่เกี่ยวช้อง โดยเคร่งครัด 

2.๒ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 

2.๓ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เกิดความคุ้มค่าก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

2.๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ยืดหลักความประหยัด 

2.๕ ให้ช่วยกันดูแลและบ ารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ 

2.6 ผู้บังคับบัญชาตามส าคับชั้นต้องก ากับดูแลให้ค าแนะน าจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม 
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของเทศบาลต าบลท่าแร่ 

๒.7 การรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด และไม่เบียดบังทรัพย์สินทาง 
ราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน โดยต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 
จนเป็นเหตุให้ราชการเสียหาย เช่น 

- การใช้วัสดุอุปกรณ์หรืเครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ ในกรณีอ่ืนทีไ่มใ่ช่งานราชการหรือ
น าไปใช้เป็นการส่วนตัว เช่น ซอง กระดาษ ผ้าเทป ที่เย็บกระดาษโทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ  

- ผู้มีหน้าที่ในการขับรถยนต์ของส่วนราชการ ต้องมีหน้าที่ในการดูแลและบ ารุงรักษา
รถยนต์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ โดยค านึงถึงหลักความคุ้มค่า ความประหยัด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต้องใช้รถยนต์ในการปฏิบัติภารกิจของราชการเท่านั้น มิให้ใช้เพ่ือการส่วนตัวไม่ว่ากรณี
ใดๆ 

3.ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ 

  3.1 การให้ยืมในหน่วยงานราชการเดียวกัน ให้หัวหน้าส่วนราชการที่ประสงค์ขอยืมเป็นผู้ลง
นามยืม และให้หัวหน้าส่วนราชการผู้ครอบครองหรือดูแลครุภัณฑ์นั้น เป็นผู้อนุมัติ 
 

/3.2 การ... 
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  3.2 การให้ยืมใช้ในราชการเดียวกัน แต่น าไปใช้นอกสถานที่ราชการ หรือนอกพ้ืนที่ให้
หัวหน้าส่วนราชการผู้ประสงค์ขอยืมเป็นผู้ลงนามยืม และให้นายกเทศมนตรีต าบลท่าแร่ซึ่งเป็นหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ หรือผู้ที่นายกมอบหมาย เป็นผู้อนุมัติให้ยืม 

4. การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทน และการส่งคืน 

  4.1 ผู้ยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทน จะต้องดูแล บ ารุงรักษา ครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทนที่ยืมนั้น
เหมือนเช่นการดูแลทรัพย์สินของตนเอง 
  4.2 หากครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทน ช ารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ผู้ยืมจะต้อง
ด าเนินการดังนี้ 
  - ผู้ยืมต้องจัดการแก้ไข ซ่อมแซม ให้คงสภาพเดิม โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง 
  - ชดใช้เป็นครุภัณฑ์ หรือวัสดุคงทน ประเภทชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอย่างเดียวกัน 
หรือ 

  - ชดใช้เป็นเงินสดตามราคาที่เป็นอยู่ขณะยืม ตามท่ีเทศบาลก าหนด 

  4.3 เมื่อครบก าหนดส่งคืน ผู้ยืมจะต้องด าเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ หรือวัสดุคงทนนั้นคืนต่อ
หน่วยงานของเทศบาล ตามวัน เวลาที่ก าหนด  
  ทั้งนี้ เทศบาลหรือหน่วยงานภายในสงวนสิทธิ์การที่ไม่พิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตการให้
ครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทน แก่ผู้ยืมรายหนึ่งรายใด เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ซึ่งการยืมดังกล่าวต้องเพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการเท่านั้น 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 ประกาศ ณ วันที่  12  มกราคม  2564  
 

 

 

  
(นางบังอร  นาคทอง) 

ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลท่าแร่ 

 














