
 
บันทึกรายงานการประชุมประจ าเดือนตุลาคม 

ครั้งที่  1/๒๕๖4 
วันที่  15 เดือน มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖4 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าแร่ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. 

_______________________ 
 

ผู้มาประชุม  
๑) นางบังอร  นาคทอง    ต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบลท่าแร่  

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลท่าแร่                                                                       
2) นางวนิดา   สมปู่     ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง 
3) นายสิทธิโชค  อินธิแสน    ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   
4) นางมณีวรรณ  เจริญดี    ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
5) นางวันเพ็ญ  ละทะโล    ต าแหน่งผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  
6) นางสาวสุรารัตน์    มุลเมืองแสน   ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา 
7) นางสาวสุภาวินี   ธีระนุกูล    ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง 
8) พ.จ.อ. ธนรัตน์   ธนูศร    ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
9) นายสุระพงษ์  ศลปี    ต าแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส   

รักษาการแทนผู้อ านวยการกองการประปา 
๑0) นางภัทราภรณ์  ทอนฮามแก้ว   ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
๑1) นายศุภวัฒน์   ไชยชนะ                     ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  
๑2) นางสาวนาถชนก  ยงค าชา   ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๑3) นางนารีย์    บุตรดีด้วง    ต าแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ 
๑4) นายวัฒนา  เสมอพิทักษ์    ต าแหน่งนายช่างไฟฟ้า 
๑5) นางเพ็ชรัตน์   เว็ทเตอร์เกรน   ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๑6) นายอุปกรณ์  บุดดีด้วง    ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 

     ๑7) นายเฉลิมพล  แสนปาก    ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา  
๑8) นายมิตรชัย  เชียงแมน    ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ   
19) นางสมพร  ฤทธิ์ฤาชัย    ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
๒0) นายสุริยัน    อ้ายแก้ว    ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ 
๒1) นางสาวภัทรวดี  หงษ์ณี    ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
๒2) นางเฉลา  ศรีสุพันธ์    ต าแหน่งพนักงานจ้างเหมา  
๒3) นางมณีวรรณ  ยงค าชา    ต าแหน่งพนักงานจ้างเหมา  
๒4) นายสุรสิทธิ์  มณีรัตน์    ต าแหน่งพนักงานจ้างเหมา  

  ๒5) นางอมรรัตน์   มรดก    ต าแหน่งนักวิชาการคลังช านาญการ  
๒6) นางสาวอนงลักษณ์  เชียนพลแสน   ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

 

 

  



- ๒ - 
๒7) นายอภิชาติ   กรมแสง    ต าแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  
๒8) นายฝันดี  อุปรี     ต าแหน่งนักสันทนาการช านาญการ 
29) นางใบบุญ  ณะเกษ    ต าแหน่งนักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ  

     ๓0) นายเทวฤทธิ์  ราชพิลา     ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๓1) นางดารุณี  ราชพิลา    ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุช านาญการ 
๓2) นางสาวกนกเนตร  ยงค าชา   ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
๓3) นางสาวพัชมณ  กาแก้วกิตินาวา   ต าแหน่งครู   
๓4) นางศิรภิรณ์   โสรินทร์    ต าแหน่งครู 
๓5) นางวิภาลักษณ์   บุดดีด้วง   ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
๓6) นายธงชัย   อุ่นหล้า    ต าแหน่งพนักงานจ้างเหมา 
๓7) นางสาวนัยนา   สมดี    ต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 
๓8) นางสาวภาวนา  พลากุล    ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุช านาญการ 
39) นางสาวสุรีย์พร  เรียนพิษ    ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๔0) นายสุรพงษ์  ก้องแสนกิจ    ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน 
๔1) นางสาวชญาภา ยศศรียา    ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
42) นายฐิตินันท์   พิลาทา    ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

  
 เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 

 เมื่อถึงเวลาประชุมนางบังอร นาคทอง  ปลัดเทศบาลต าบลท่าแร่ ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลท่าแร่ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม จึงเริ่มประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ปลัดเทศบาล      สวัสดีพนักงาน  ลูกจ้างและพนักงานจ้างเหมาเทศบาลต าบลท่าแร่ทุกคน ส าหรับวันนี้
เป็นการประชุมประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖4  โดยมีเรื่องที่จะชี้แจงให้ทราบและถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ ดิฉันขอประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  

 
      ประกาศเทศบาลต าบลท่าแร่ 

เรื่อง การแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
__________________________________ 
 

   ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ และกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานก ากับองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ได้เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ส่วนราชการ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ และยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลท่าแร่          
จึงขอแสดงเจตจ านงสุจริตของนางบังอร นาคทอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ต าบลท่าแร่ ดังนี้ 
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ข้อ ๑  ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสสามารถตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานได้ 
ข้อ ๒ ข้าพเจ้าจะให้ความเป็นธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน             

โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ข้อ ๓ ข้าพเจ้าจะไม่สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานโดยผิดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ข้อ ๔ ข้าพเจ้าส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

รักษาผลประโยชน์ของราชการและมีคุณธรรมประจ าตัว 
ข้อ ๕ ข้าพเจ้าจะส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเทศบาลต าบลท่าแร่ หน่วยงานราชการ 

หน่วยงานเอกชน และประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลท่าแร่ 
ข้อ ๖ ข้าพเจ้าจะถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ฉบับนี้ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกประการ  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  5  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
     
                        บังอร  นาคทอง 
                (นางบังอร  นาคทอง)                                    

                                                                 ปลัดเทศบาล  ปฏิบตัิหน้าที่ 
                         นายกเทศมนตรีต าบลท่าแร่ 

   
 

ประกาศเทศบาลต าบลท่าแร่ 
เรื่อง  ก าหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลต าบลท่าแร่  

_________________________________ 
 

 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นโยบายของรัฐบาล  ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และ ประกาศ
จังหวัดสกลนคร เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม 
จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต  ควบคู่กับ
การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ   
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 เทศบาลต าบลท่าแร่  จึงได้ก าหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาล

ต าบลท่าแร่  เพ่ือเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรของ
องค์กรทุกคนได้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน า
หน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม  
ปราศจากการทุจริต  เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางให้ส่วนราชการ                   
ในเทศบาลต าบลท่าแร่ถือปฏิบัติและด าเนินการ  ดังนี้ 

 ๑. นโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
      ๑.๑ ด้านความโปร่งใส 
  ๑) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในขั้นตอน

ต่างๆ ของหน่วยงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
  ๒) การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องด าเนินการและส่งเสริมให้

เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนตามกฎหมายที่ก าหนด 
  ๓) เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน  

รวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้
โดยสะดวกและรวดเร็ว 

  ๔) เมื่อมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่โปร่งใสหรือ
ทุจริตต่อหน้าที่จะต้องมีการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้
ร้องเรียนทราบ  

๑.๒ ด้านความพร้อมรับผิด 
๑) ในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน  ทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความ

ถูกต้อง  ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด   กล้าหาญที่จะ
รับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตน 

๒) ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและมีประสิทธิภาพและสร้างความ
เชื่อมั่นแก่สังคมว่าจะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  โดยการก าหนดทิศทาง
และนโยบายของผู้บริหารที่จะต้องมีเจตจ านงในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและพร้อม
รับผิดชอบเมื่อเกิดการผิดพลาด  

๑.๓ ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
๑) ไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์โดยต้องมีนโยบาย/

แนวทาง  เพ่ือป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ต าแหน่งในหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง
ของตนเอง หรือผู้อื่นผู้ใด  

๒) ไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย โดยต้องมีแนวทางป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมที่เข้า
ข่ายการทุจริตต่อหน้าที่  เช่น การเรียกรับเงิน  สิ่งของ  หรือผลประโยชน์ใดๆจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงานของตนเอง  หรือการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็นธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตนเอง หรือผู้อื่นผู้ใด 
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๓) ผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิง
นโยบาย  ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของ
หน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพ่ือเอ้ือผลประโยชน์ในสัญญาโครงการ
หรือสัมปทานของหน่วยงาน  แลกเปลี่ยนกับการก าหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผู้บริหาร
ของหน่วยงาน 

๑.๔ ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
๑) การด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  โดยการ

สร้างให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ
สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้ 

๒) การสร้างวัฒนธรรมเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริตจนก่อให้เกิด
วัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้ โดยการปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดพฤติกรรมและ
ทัศนคติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมของ
หน่วยงาน 

๓) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร  โดยการจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงานที่เข้มแข็งและ                
มีประสิทธิภาพ 

๑.๕ ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
๑) จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ชัดเจนและเป็นไป

ตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
โดยการก าหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

๒) การบริหารงานบุคคล  โดยการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เช่น การบรรจุ 
แต่งตั้ง การคัดเลือก การสอบคัดเลือก การโยกย้าย พิจารณาความดีความชอบต้องเป็นไปด้วย
ความยุติธรรมมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน 

๓) การบริหารงบประมาณ  โดยการบริหารงบประมาณการใช้ จ่ายเงิน
งบประมาณจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส  และคุ้มค่ามากท่ีสุด 

๔) มีการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ   
โดยพฤติกรรมของหัวหน้างานต้องแสดงถึงการมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา  และต้องค านึงถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน          
มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

๕) ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน               
โดยผู้บริหารหน่วยงานต้องให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เ อ้ืออ านวยและส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 

๑.๖ ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  
หน่วยงานต้องมีรูปแบบ วิธีการ การสื่อสาร เพ่ือถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบาย           

ทั้ง ๕ ด้าน  ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพ่ือให้เกิด  ความตระหนักและให้ความส าคัญถึงการ
ปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใส 

 ๒.แนวทางในการถือปฏิบัติ 
  ๒.๑ บริหารงานและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมุ่งตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนด้วยการบริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม 
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  ๒.๒ ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ            

ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและ          
การด าเนินชีวิต 

  ๒.๓ ด าเนินการจัดซื้อ  จัดจ้าง  ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสใน
ทุกขั้นตอนและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

  ๒.๔ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต 
ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลท่าแร่  ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเมืองสกลนคร 
กล่องรับเรื่องร้องเรียน หรือทางเว็บไซต(์Web site) ของเทศบาลต าบลท่าแร่ เป็นต้น 

  ๒.๕ กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริต
อย่างจริงจัง 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  2๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
     
                        บังอร  นาคทอง 
                (นางบังอร  นาคทอง)                                    

                                                                 ปลัดเทศบาล  ปฏิบตัิหน้าที่ 
                         นายกเทศมนตรีต าบลท่าแร่ 

 
 

  ประกาศเทศบาลต าบลท่าแร่ 
                           เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบน 

_________________________________ 
 
 ตามท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต          

พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจ
ค านวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือ
ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับ
การรับสินบนของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ อันส่งผลต่อจริยธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
และเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดความเสียหาย ต่อการบริหารงาน ภาพลักษณ์ขององค์กร และ
งบประมาณของแผ่นดิน  ดังนั้น เทศบาลต าบลท่าแร่  จึงได้จัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน 
และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

 1. ห้ามเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รับหรือถามน าถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออก              
โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายให้รับได้  
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 2. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใด สามารถรับได้จากญาติ ได้แก่  ผู้บุพการี 

ผู้สืบสันดาน  พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการี
หรือผู้สืบสันดานของ คู่สมรส บุตร บุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม  

 3. การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่างๆ           
โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคมเท่านั้น  
ต้องเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป และต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาส
ไม่เกิน 3,000 บาท  

 4. ห้ามเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ
ผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญ
ตามปกติประเพณีนิยมเท่านั้น   

 5. ห้ามเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เว้นแต่
เป็นการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้ตามปกติประเพณีนิยม และของขวัญนั้นมีราคาหรือ
มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 

 6. ให้ส านักปลัดเทศบาลสอบทานแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนอย่าง
สม่ าเสมอ  เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและทางกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป 

 7. ให้ส านักปลัดเทศบาลก าหนดแผนการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสามารถ
แยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม แยกแยะระหว่างสินน้ าใจและสินบน และ
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานเกี่ยวกับการแจ้งเตือนในช่วงเทศกาลส าคัญ  เพ่ือป้องกันความ 
สุ่มเสี่ยงในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ 

 8. เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  2๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
     
                        บังอร  นาคทอง 
                (นางบังอร  นาคทอง)                                    

                                                                 ปลัดเทศบาล  ปฏิบตัิหน้าที่ 
                         นายกเทศมนตรีต าบลท่าแร่ 
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ปลัดเทศบาล       เรื่องการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ขอก าชับให้หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลควบคุมการใช้
รถยนต์ส่วนกลางอย่างเคร่งครัดและให้มีการขออนุญาตในการใช้รถยนต์ส่วนกลางไปราชการ
ทุกครั ้ง และก าชับพนักงานขับรถยนต์ ห้ามขับรถยนต์ส่วนกลางออก นอกเส้นทางที ่ขอ
อนุญาตเป็นอันขาดหากมีปัญหาต้องรับผิดชอบ 

ที่ประชุม   รับทราบพร้อมถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว 
ปลัดเทศบาล   ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคโคโรนา๒๐๑๙(โควิด๑๙)ในประเทศไทย          

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครมีประกาศให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และกองคลัง เทศบาลต าบล
ท่าแร่ได้ท าหนังสือแจ้งผู้ประกอบการทุกร้านที่เทศบาลได้ออกใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว และ
ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
ส่วนร้านอาหารให้เปิดบริการได้แต่งดให้บริการนั่งกินที่ร้านแต่ให้สั่งกลับไปทานที่บ้าน และตลาด
นัดวันอาทิตย์ให้ปิด ให้เปิดได้แต่ตลาดสดเทศบาลทั้ง ๒ แห่ง ที่ขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น 
และได้ขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าและ ประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัย  ปัจจุบันก าลังสั่งซื้อ
เครื่องพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ และจัดท าแผนด าเนินงานว่าจะด าเนินการพ่นยาน้ าฆ่าเชื้อในบริเวณไหนบ้าง         
ซึ่งก าหนดการคร่าวๆ จะด าเนินการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อบริเวณสถานที่เสี่ยง เช่น วัด ตลาด โรงเรียน 
เทศบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนท่าแร่ เป็นต้น ตอนนี้มีเครื่องคัดกรองวัดไข้         
(เครื่องเทอร์โมสแกน) จ านวน ๒ เครื่อง ไว้คัดกรองเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการกับเทศบาล  
ตามที่ทุกท่านได้เข้ารับการคัดกรองก่อนเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และสั่งซื้อเครื่องคัดกรอง     
(เครื่องเทอร์โมสแกน) เพ่ิมอีกจ านวน ๕ เครื่อง ไว้ส าหรับคัดกรองวัดไข้ประชาชนก่อนเข้าตลาดสด 
ซึ่งเครื่องเทอร์โมสแกนหาซื้อได้ยากและมีราคาค่อนข้างสูงเพราะเป็นที่ต้องการในตอนนี้          
และได้จัดท าป้ายแนวทางการปฏิบัติตน  เพ่ือมอบให้แต่ละหมู่บ้านๆ ละ ๒ ป้าย พร้อมเจลล้างมือ
ไว้ใช้ส าหรับประชาชนที่มาติดต่องานถ้าหมดแล้วสามารถมาขอเบิกเพ่ิมได้  และจัดท าป้ายประกาศ
ปิดสถานที่บริเวณถนนเลียบหนองหาร สนามกีฬา สวนสาธารณะ ตลาดนัด และสถานที่อ่ืนๆ            
ที่มีความเสี่ยงในการติดโรค เพ่ือให้ประชาชนได้ป้องกันและระวังไม่รวมตัวกัน และได้ประชาสัมพันธ์ 
รอบหมู่บ้านหากใครมีญาติพ่ีน้องที่กลับจากต่างประเทศและต่างจังหวัดให้มาแจ้ง  ที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลท่าแร่  เพ่ือตรวจคัดกรองโรคโคโรนา ๒๐๑๙ และปฏิบัติตน         
ตามขั้นตอนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลท่าแร่แนะน า และให้กักตัวอยู่บ้าน ๑๔ วัน  
และเทศบาลต าบลท่าแร่ ก็มีการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ดังกล่าว  เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทาง
เทศบาลต าบลท่าแร่  ได้มอบหน้ากากผ้าและเจลล้างมือให้กับประธานชุมชน ก านันผู้ใหญ่บ้าน         
ซึ่งเป็นตัวแทนมารับมอบเจลล้างมือ และหน้ากากผ้า(งบประมาณในการจัดท าหน้ากากผ้าได้ รับ
งบประมาณจากภาครัฐ จ านวน ๒๖,๐๐๐ บาท) วันนั้นแจกให้ชุมชนละ ๒๐๐ ชิ้น เพ่ือน าไป
แจกจ่ายให้กับประชาชนภายในหมู่บ้านส่วนที่เหลือจะด าเนินการแจกจ่ายภายหลัง  เนื่องจาก
ด าเนินการผลิตยังไม่แล้วเสร็จ  

   ปัจจุบันส านักทะเบียนทั่วประเทศ เปิดให้บริการเฉพาะเรื่องแจ้งเกิดแจ้งตายเท่านั้นเพ่ือให้
ปฏิบัติตามมาตรการ ๑๖ข้อ ของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๑)  

ปลัดเทศบาล   ใครมีอะไรสงสัยจะซักถามหรือมีอะไรจะชี้แจงไหมคะ หากไม่มีก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่
มาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุมคะ 
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ปิดประชุมเวลา  ๑๑.30 น.  

 
           (ลงชื่อ)        ฐิตินันท์  พิลาทา     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                    (นายฐิตินันท์  พิลาทา) 
                 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 
          (ลงชื่อ)             ธนรัตน์  ธนูศร         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (พันจ่าเอกธนรัตน์  ธนูศร)       
           หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
    
 


