


มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ และข้อมูลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณะสามารถเข้าถึงข้อมูล
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยยึดหลักความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับ
ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

มาตรการ 

 1. จัดให้มีช่องทางในการบริการข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา 9 ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ทางเว็บไซต์และช่องทางอ่ืนตามความเหมาะสม  เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
และสืบค้นข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

 2. ก าหนดความรับผิดชอบหลักในการรวบรวมตรวจสอและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้ 

ที ่ ประเภทของข้อมูล ผู้รับผิดชอบในการรวบรวม 
ตรวจสอบข้อมลู 

ผู้รับผิดชอบ 
ในการเผยแพร่ข้อมูล

ผ่านเว็บไซต์ 

ความถี่ 
ในการเผยแพร่ 

ข้อมูล 
1 โครงสร้างองค์กร ส านักงานปลัด อบต. ส านักงานปลัด อบต. ปรับปรุงข้อมูล

ให้เป็นปัจจุบัน
ทันทีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 

2 อ านาจหน้าที่ของ อบต. ส านักงานปลัด อบต. ส านักงานปลัด อบต. ปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน
ทันทีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 

3 แผนพัฒนาท้องถิ่น ส านักงานปลัด อบต. ส านักงานปลัด อบต. ปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน
ทันทีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 

4 ข้อมูลการติดต่อ ส านักงานปลัด อบต. ส านักงานปลัด อบต. ปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน
ทันทีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 

5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส านักงานปลัด อบต. ส านักงานปลัด อบต. ปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน
ทันทีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 



ที ่ ประเภทของข้อมูล ผู้รับผิดชอบในการรวบรวม 
ตรวจสอบข้อมลู 

ผู้รับผิดชอบ 
ในการเผยแพร่ข้อมูล

ผ่านเว็บไซต์ 

ความถี่ 
ในการเผยแพร่ 

ข้อมูล 
6 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ส านักงานปลัด อบต. ส านักงานปลัด อบต. อย่างน้อยเดือน

ละ 1 ครั้ง 
7 ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง กองคลัง กองคลัง ปรับปรุงข้อมูล

ให้เป็นปัจจุบัน
ทันทีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 

8 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง กองคลัง กองคลัง ปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน
ทันทีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 

9 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง กองคลัง กองคลัง ปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน
ทันทีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 

10 รายงานทางการเงินประจ าปี กองคลัง กองคลัง ปีละ 1 ครั้ง 
11 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 
ส านักงานปลัด อบต. ส านักงานปลัด อบต. ปีละ 1 ครั้ง 

12 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี 

ส านักงานปลัด อบต. ส านักงานปลัด อบต. ปีละ 1 ครั้ง 

13 แผนอัตราก าลัง ส านักงานปลัด อบต. ส านักงานปลัด อบต. ปีละ 1 ครั้ง 
  
  3.  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะต้องค านึงถึงการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล โดยให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการรวบรวมตรวจสอบข้อมูล พิจารณากลั่นกรองก่อนส่งข้อมูลเผยแพร่ 
 4.  ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ต้องจัดเตรียมข้อมูล และปรับปรุงให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน  
 
 

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

 



มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  เป็นไปโดยค านึงถึงความต้องการ 
ความคาดหวัง ตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยการส่งเสริมให้มีการรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ภายใต้ภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนนชัย 

มาตรการ 

1. ก าหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ทะเมนชัย ทางเว็บไซต์ เพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรทราบ 

2. ก าหนดให้มีการจัดท าช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย  ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล โทรศัพท์ กล่อง
รับความคิดเห็น เว็บไซต์ จดหมาย สื่อสังคมออนไลน์  เป็นต้น 

3. ก าหนดให้ส านัก/กอง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  จัดกิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนรวมในการด าเนินงาน  เช่น การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  การ
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การตรวจสอบผลการด าเนินงานโครงการ
ต่าง ๆ  เป็นต้น 

4. ก าหนดให้ส านัก/กอง  รวมรวบความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย รายงานให้ผู้บริหารทราบ  เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาองค์กรต่อไป 

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

 

 



มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง โปร่งใส เป็นตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

มาตรการ 

1. ก าหนดให้งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้าง การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นต้น ให้
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2. ก าหนดให้มีผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติในกระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  ด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย  ตลอดจนบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อ
จัดจ้างนั้น ๆ ว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่  หากปรากฏว่า  บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ขอเสนอ  ให้บุคลากรนั้นออกจากกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างดังกล่าว 

3. ก าหนดช่องทางสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางไปรษณีย์ 
เว็บไซต์ โทรศัพท์ สื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงยื่นด้วยตนเอง  เป็นต้น  โดยก าหนดให้เจ้าหน้าที่
ประจ าศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์เป็นผู้รับผิดชอบ 

4. ก าหนดให้งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุที่ถูกต้อง  แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  เพ่ือให้เกิดความ
ตระหนักและเห็นความส าคัญของความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
 
 

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

 



มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือก ำหนดช่องทำงท่ีปลอดภัยและเป็นควำมลับส ำหรับบุคลำกรและบุคคลภำยนอกในกำร
ร้องเรียนและแจ้งเบำะแสกำรกระท ำควำมผิดและกำรทุจริต 

2. เพ่ือควำมคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทุจริต  จำกกำรข่มขู่ คุกคำม 
หรือกำรกระท ำในลักษณะที่เป็นกำรปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงผู้ถูกร้องเรียนกรณียังไม่สำมำรถ
พิสูจน์ได้ว่ำมีกำรทุจริตจริง 

3. เพ่ือมีระบบและแนวทำงกำรด ำเนินกำรส ำหรับเรื่อง้องเรียนและเบำะแสเกี่ยวกับกำรกระท ำผิด
และกำรทุจริต 

4. เพ่ือก ำหนดแนวทำงด ำเนินกำรทำงวินัย ทำงปกครอง และทำงกฎหมำย กับบุคลำกรที่ทุจริต 
5. เพ่ือป้องปรำมไม่ให้เกิดกำรกระท ำผิดกำรทุจริต 

มาตรการ 

1. ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรในระดับต่ำง ๆ ให้ครอบคลุมถึงกำรปฏิบัติงำนด้วยควำม
ซื่อสัตย์ สุจริต รวมถึงกำรสอดส่องดูแลและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชำปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบังคับ จริยธรรมและจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้อง 

2. ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของบุคลำกรให้ครอบคลุมถึงกำรให้ควำมร่วมมือ/ช่วยเหลือในกระบวนกำร
สอบสวน/สอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิด/ทุจริต 

3. ก ำหนดให้ส ำนักงำนปลัด อบต. จัดอบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรเพ่ือเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ลักษณะกำรกระท ำผิดและกำรทุจริตที่อำจเกิดข้ึนภำยในหน่วยงำน 

4. ก ำหนดให้จัดท ำช่องทำงที่หลำกหลำยในกำรรับเรื่องร้องเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิด/ทุจริต 
โดยให้ถือว่ำเรื่องร้องเรียน/เบำะแสที่ได้รับเป็นควำมลับสูงสุด 

5. ก ำหนดให้งำนกฎหมำยและคดี ส ำนักงำนปลัด อบต.  เป็นหน่วยงำนหลักในกำรรับผิดชอบ
เกี่ยวกับกำรรับเรื่องร้องเรียน/เบำะแสกำรกระท ำผิด/ทุจริต  ก ำหนดระบบและแนวทำงในกำร
แจ้งควำมคืบหน้ำและผลกำรพิจำรณำให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบำะแสทรำบเป็นระยะ ๆ อย่ำง
ต่อเนื่อง จนกว่ำเรื่องจะแล้วเสร็จ  ยกเว้น กรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นจำกเหตุผลด้ำนข้อมูลส่วนบุคคล
และกำรรักษำควำมลับ 

6. ก ำหนดให้มีกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินัย และหรือด ำเนินคดีตำมกฎหมำยต่อบุคลำกรที่มีผลกำร
สอบสวน ผลกำรพิจำรณำว่ำมีกำรกระท ำอันเป็นกำรทุจริต  รวมถึงกำรด ำเนินกำรกรณีบุคลำกร
อยู่ระหว่ำงได้รับกำรสอบสวน  ตำมที่ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลก ำหนดไว้อย่ำง
เคร่งครัด 

7. ก ำหนดให้มีกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบำะแสกำรทุจริต  ผู้ให้ควำมร่วมมือในกระบวนกำร
ตรวจสอบและผู้เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

  



7.1 ผู้ท ำหน้ำที่ในกระบวนกำรตรวจสอบ ขั้นตอนกำรสอบข้อเท็จจริง ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร
เรื่องร้องเรียน ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้กระท ำกำรทุจริต 

7.2 ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่สำมำรถระบุตัวผู้ให้ข้อมูลได้  เก็บรักษำข้อมูลดังกล่ำวเป็น
ควำมลับ  โดยกำรจ ำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลเฉพำะผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำร
ตรวจสอบ เรื่องร้องเรียน/เบำะแสนั้น ๆ เท่ำนั้น 

7.3 กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิด/ทุจริต  ให้เปิดเผยข้อมูล
เท่ำท่ีจ ำเป็น โดยค ำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคล  และควำมปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูล  และบุคคลที่
เกีย่วข้องเป็นส ำคัญ 

7.4 ผู้ได้รับเรื่องร้องเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิด/ทุจริต  และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ที่เก่ียวข้อง  มีหน้ำที่เก็บรักษำข้อมูล รำยละเอียดเรื่องร้องเรียน รวมทั้งเอกสำรหลักฐำน
ทั้งหมดเป็นควำมลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอ่ืนที่ไม่มีหน้ำที่เก่ียวข้องโดยเด็ดขำด เว้นแต่
เป็นกำรเปิดเผยตำมหน้ำที่ท่ีกฎหมำยก ำหนด 

7.5 กรณีท่ีผู้ให้ข้อมูลเห็นว่ำตนอำจไม่ได้รับควำมปลอดภัย ได้รับกำรปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม  หรือ
ได้รับควำมเดือดร้อนเสียหำย  อันเกี่ยวเนื่องจำกกำรให้ข้อมูลดังกล่ำว ผู้ให้ข้อมูลสำมำรถ
ร้องขอให้คณะกรรมกำรก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองที่เหมำะสมและเป็นธรรมได้ 

8. หำกพบว่ำบุคลำกรแจ้งเรื่องเรียน/เบำะแส หรือข้อมูลที่มีหลักฐำนพิสูจน์ได้ว่ำเป็นกำรกระท ำท่ีมี
เจตนำไม่สุจริต  เป็นเท็จ หรือจงใจให้เกิดควำมเสียหำย ให้ด ำเนินกำรทำงวินัยกับบุคลำกร
ดังกล่ำว 

9. ก ำหนดให้คณะท ำงำนด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี  รำยงำนก ำกับ
ติดตำมกำรด ำเนินงนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี  และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี  เพ่ือเสนอนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลทะเมนชัย และเผยแพร่ให้บุคลำกร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และประชำชนทั่วไปรับทรำบ 
 
 

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

 



มาตรการป้องกันการรับสินบน 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือก ำหนดมำตรกำร  แนวทำง  และกลไกในกำรป้องกันกำรให้/รับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด 
2. เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรรับค่ำรับรองหรือของขวัญของผู้บริหำรท้องถิ่นและบุคลำกรขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลทะเมนชัย  ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

มาตรการ 

1. ก ำหนดให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทะเมนชัย  ประกำศเจตจ ำนงในกำรบริหำรงำนอย่ำง
ซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใส  และเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล  โดยเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกร 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และประชำชนทั่วไปทรำบ 

2. ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรในระดับต่ำง ๆ ให้ครอบคลุมถึงกำรประพฤติตนเป็นแบบอย่ำง
ที่ดี  กำรควบคุม  ก ำกับติดตำม  สนับสนุนและขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรให้/รับ
สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด  รวมถึงป้องกันกำรมีส่วนร่วมในกำรทุจริตประพฤติมิชอบทุก
รูปแบบ 

3. ก ำหนดจรรยำบรรณ บทบำทหน้ำที่ของบุคลำกรทุกระดับ  ให้ครอบคลุมถึง 
3.1 กำรงดให้/รับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบ  ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
3.2 กำรไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
3.3 กำรร่วมกันสอดส่องและรำยงำนกำรรับ/ให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่น ๆ รวมถึง  กำร

ทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบต่อผู้บังคับบัญชำหรือผ่ำนช่องทำงที่ก ำหนดไว้  โดยไม่
ละเลยเพิกเฉยต่อกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยดังกล่ำว 

3.4 กำรให้ควำมร่วมมือ ช่วยเหลือในกระบวนกำรสอบสวน/สอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง 
4. ก ำหนดให้ส ำนักงำนปลัด อบต.  จัดอบรมให้ควำมรู้และสร้ำงช่องทำงกำรรับรู้แก่บุคลำกรเพื่อ

ปลูกฝังค่ำนิยมเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  กำรให้/รับสินบนหรือ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ  กำรให้และรับของขวัญ/ค่ำรับรอง  ตลอดจนเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

5. ก ำหนดให้ส ำนักงำนปลัด อบต.  จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลำกรมีทัศนคติ 
ค่ำนิยมในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต  ถูกต้อง  เชื่อถือได้  และมุ่งประโยชน์ส่วนรรวม
ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลให้บุคลำกร  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และประชำชนทั่วไปทรำบ 

6. ก ำหนดให้ผู้บริหำรท้องถิ่นและบุคลำกร  ถือปฏิบัติตำมแนวทำงปฏิบัติในกำรรับค่ำรับรองหรือ
ของขวัญของผู้บริหำรท้องถิ่นและบุคลำกรซึ่งต้องเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561  ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2543  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  รวมทั้งกฎหมำยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 



7. ก ำหนดให้ผู้บริหำรท้องถิ่น บุคลำกร ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทะเมนชัย  รำยงำนกำรรับ
ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด  รวมถึงกำรด ำเนินกำรที่เก่ียวข้อง กรณีกำรรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์หรือมีรำคำหรือมูลค่ำมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ 

8. ส่งเสริมให้บุคลำกรแสดงควำมปรำรถนำดีต่อกันในโอกำสต่ำง ๆ โดยกำรใช้บัตรอวยพร บัตร
แสดงควำมเสียใจ  กำรลงนำมในสมุดอวยพร  กำรส่งข้อควำมทำงอิเล็กทรอนิกส์/สื่อสังคม
ออนไลน์  แทนกำรให้ของขวัญ 

9. ก ำหนดให้มีกำรด ำเนินกำรทำงวินัย  ทำงปกครอง  และทำงกฎหมำย  ตำมควำมเหมำะสมต่อ
ผู้บริหำรท้องถิ่น  บุคลำกร  ซึ่งถูกตัดสินว่ำได้กระท ำผิดเกี่ยวข้องกำรให้/รับสินบนหรือ
ผลประโยชน์อื่นใด  รวมถึงกำรเพิกเฉยต่อกำรกระท ำควำมผิด  หรือกำรรับทรำบว่ำมีกำรกระท ำ
ควำมผิดแต่ไม่ด ำเนินกำรจัดกำรให้ถูกต้อง 

10. ก ำหนดให้มีกระบวนกำรให้ควำมเป็นธรรมและปกป้องผู้บริหำรท้องถิ่น บุคลำกรที่ปฏิเสธกำรให้/
รับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด  ตลอดจนผู้ที่รำยงำนหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรให้/รับสินบน
หรือผลประโยชน์อื่นใดในหน่วยงำน 

11. ให้กำรสนับสนุน  ยกย่อง ชมเชย ให้รำงวัลแก่บุคลำกรที่มีควำมซื่อสัตย์สุจริต  มีธรรมำภิบำลใน
กำรปฏิบัติงำน  สนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริตและกำรมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

12. ให้กำรสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกระบวนกำรตรวจสอบและควบคุมภำยในที่เหมำะสมและมี
ประสิทธิภำพในกำรต่อต้ำนกำรให้/รับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด  รวมทั้งกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

กรอบแนวปฏิบัติในการรับค่ารับรองหรือของขวัญของผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากร 

1. ผู้บริหำรท้องถิ่นและบุคลำกรจะไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  นอกเหนือจำกทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อันควรได้รับตำมกฎหมำย  กฎ  หรือข้อบังคับ  ที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติ
แห่งกฎหมำย  เว้นแต่  กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำ  ได้แก่ 
- กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกญำติซ่ึงให้โดยเสน่หำตำมจ ำนวนที่เหมำะสมตำม

ฐำนำนุรูป 
- กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ญำติ  ที่มีรำคำหรือมูลค่ำในกำรรับ

จำกแต่ละบุคคล  แต่ละโอกำส  ไม่เกิน  3,000  บำท 
- กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีกำรให้นั้นเป็นกำรให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 

2. บุคลำกรจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชำ ผู้บริหำรท้องถิ่น  หรือบุคคลในครอบครัวของ
ผู้บังคับบัญชำ ผู้บริหำรท้องถิ่น  นอกเหนือจำกกรณีปกติตำมประเพณีนิยมที่มีกำรให้ของขวัญแก่
กันมิได้  ทั้งนี้  กำรให้ของขวัญตำมปกติประเพณีนิยมข้ำงต้น  ต้องมีรำคำหรือมูลค่ำในกำรรับจำก
แต่ละบุคคล  แต่ละโอกำส  ไม่เกิน 3,000 บำท  อนึ่ง บุคลำกรจะเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด
ให้หรือใช้เงินสวัสดิกำรใด ๆ  เพ่ือมอบให้หรือจัดหำของขวัญให้ผู้บังคับบัญชำ  ผู้บริหำรท้องถิ่น  
หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชำ  ผู้บริหำรท้องถิ่น  ไม่ว่ำกรณีใด ๆ มิได้ 

  



3. ผู้บริหำรท้องถิ่นและบุคลำกรจะรับหรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตน  รับ
ของขวัญจำกผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนได้เฉพำะกรณีกำรรับของขวัญที่ให้ตำมปกติ
ประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีรำคำหรือมูลค่ำในกำรรับจำกแต่ละบุคคล  แต่ละโอกำส  ไม่เกิน 
3,000  บำท  ผู้ที่เก่ียวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ระบุข้ำงต้น  ได้แก่ 
- ผู้มีค ำขอให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทะเมนชัยด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
- ผู้ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจที่ท ำกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทะเมนชัย  

เช่น กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
- ผู้ซึ่งก ำลังด ำเนินกำรใด ๆ ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทะเมนชัยเป็นผู้ควบคุมหรือก ำกับดูแล 
- ผู้ซึ่งอำจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจำกกำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ

ผู้บริหำรท้องถิ่นหรือบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทะเมนชัย 

 

 

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

 



มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือก ำหนดมำตรกำร  แนวทำง  และกลไกในกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  ส ำหรบับุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทะเมนชัย 

มาตรการ 

1. ก ำหนดให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทะเมนชัย  ประกำศเจตจ ำนงในกำรบริหำรงำนอย่ำง
ซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใส  และเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล  โดยเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกร 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และประชำชนทั่วไปทรำบ 

2. ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรในระดับต่ำง ๆ ให้ครอบคลุมถึงกำรประพฤติตนเป็นแบบอย่ำง
ที่ดี  กำรควบคุม  ก ำกับติดตำม  สนับสนุนและขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  รวมถึงกำรสอดส่องดูแลเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ใต้บังคับบัญชำ 

3. ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของบุคลำกรทุกระดับ  ให้ครอบคลุมถึงกำรสอดส่องและร่วมกันป้องกัน  
กำรกระท ำท่ีเข้ำข่ำยกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  โดยไม่
ละเลย  เพิกเฉยต่อกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยดังกล่ำว  ตลอดจนให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่ำง ๆ 

4. ก ำหนดจรรยำบรรณของบุคลำกรทุกระดับ  ให้ครอบคลุมถึง 
4.1 กำรไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรแสวงหำประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
4.2 กำรไม่อำศัยโอกำสในกำรปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือเรียกรับ หรือยอมจะรับผลประโยชน์ใด ๆ ให้แก่

ตนเองหรือผู้อ่ืน 
4.3 กำรไม่กระท ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด  

ในกำรปฏิบัติงำนหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงำน 
4.4 กำรไม่น ำข้อมูลควำมลับของหน่วยงำน  ไปแสวงหำประโยชน์ส่วนตัว  ประโยชน์ของพวก

พ้อง/ครอบครัว 
4.5 กำรไม่น ำเงิน  บุคลำกร  และทรัพย์สินใด ๆ ของหน่วยงำน  ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

หรือผู้อื่น 
4.6 กำรไม่ใช้เวลำงำนในกำรแสวงหำประโยชน์ส่วนตน 
4.7 กำรไม่รับงำน/ปฏิบัติงำนภำยนอก  ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลทะเมนชัย  ไม่ว่ำจะเป็นกำรปฏิบัติงำนชั่วครำวหรือถำวร  เว้นแต่จะได้รับกำรอนุญำต
เป็นกำรเฉพำะจำกนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทะเมนชัย 

4.8 กำรไม่น ำควำมสัมพันธ์ส่วนตัว  มำประกอบกำรใช้ดุลยพินิจในกำรให้คุณให้โทษ  กำร
พิจำรณำ/ตัดสิน/อนุมัติกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  หรือเป็นเหตุในกำรเลือกปฏิบัติ 



5. ก ำหนดให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงปฏิบัติเพ่ือหลีกเลี่ยงกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  โดยพิจำรณำถึงนโยบำยควำมขัดแยง
ทำงผลประโยชน์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทะเมนชัย  และกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง 

6. ก ำหนดให้ส ำนักงำนปลัด อบต.  จัดอบรมหรือสร้ำงช่องทำงกำรรับรู้แก่บุคลำกรเพ่ือสร้ำงควำม
ตระหนักและควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

7. ก ำหนดให้ผู้บริหำรท้องถิ่นและบุคลำกรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรพิจำรณำ/อนุมัติโครงกำร  หรือ
รับผิดชอบในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงลงนำมในแบบฟอร์มรับรองกำรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียใด ๆ กับ ผู้เสนองำน/ผู้เสนอรำคำในโครงกำรหรือกำรด ำเนินกำรนั้น ๆ หรือ เปิดเผย
ควำมมีส่วนเกี่ยวข้อง กำรมีส่วนได้ส่วนเสียให้ทรำบล่วงหน้ำ  ซึ่งต้องรับอนุญำตเป็นกำรเฉพำะ  
หรือได้รับอนุมัติในหลักกำร  จำกนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทะเมนชัยก่อนที่จะเข้ำร่วมกำร
พิจำรณำ/อนุมัติ/ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงดังกล่ำวได้ 

8. ก ำหนดให้กำรรับบริจำคต้องได้รับอนุมัติจำกนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทะเมนชัย หรือสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทะเมนชัย แล้วแต่กรณี  และกระท ำอย่ำงโปร่งใส  โดยมีวัตถุประสงค์
ในกำรบริจำคที่ชัดเจนและจะต้องไม่เป็นกำรบริจำคท่ีท ำข้ึนเพ่ือปกปิดกำรให้สินบน  และให้มีกำร
บันทึกข้อมูลทำงบัญชีที่ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง 

9. ก ำหนดให้มีช่องทำงเพ่ือให้บุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอก  สำมำรถแจ้งข้อมูลทำงลับแก่ผู้บริหำร
ระดับสูง  เกี่ยวกับกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

10. ก ำหนดให้มีกระบวนกำรให้ควำมเป็นธรรมและปกป้องบุคคลผู้ที่รำยงำนหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำร
ขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

11. ก ำหนดให้มีกำรด ำเนินกำรทำงวินัย  ทำงปกครอง  และทำงกฎหมำย ตำมควำมเหมำะสมต่อ
ผู้บริหำรท้องถิ่น บุคลำกร  ซึ่งถูกตัดสินว่ำได้กระท ำควำมผิดที่เก่ียวข้องกับกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ทั้งในฐำนะตัวกำรหรือผู้สนับสนุน  หรือมีกำร
รับรองข้อมูลกำรมีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นเท็จ  รวมถึงกำรเพิกเฉยต่อกำรกระท ำผิด  หรือกำร
รับทรำบว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดแต่ไม่ด ำเนินกำรจัดกำรให้ถูกต้อง 

12. ให้กำรสนับสนุน  ยกย่อง  ชมเชย  ให้รำงวัลแก่บุคลำกรท่ีมีควำมซื่อสัตย์สุจริต  มีธรรมำภิบำลใน
กำรปฏิบัติงำน  สนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต  และกำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

13. ก ำหนดให้มีกำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือลดหรือป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิด
กำรทุจริต  และกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

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

 



มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือก ำหนดมำตรกำร  แนวทำง  และกลไกในกำรก ำกับ  ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทะเมนชัย  ให้เป็นไปตำมกฎหมำย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มำตรฐำน คู่มือปฏิบัติ 
หรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเพื่อตรวจสอบกำรใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงำน 

มาตรการ 

1. ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรในระดับต่ำง ๆ ให้ครอบคลุมถึงกำรตรวจสอบ  ก ำกับดูแลและ
ติดตำมกำรปฏิบัติงำน  ตลอดจนกำรใช้ดุลยพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชำให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ มำตรฐำน คู่มือปฏิบัติ หรือขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง 

2. ก ำหนดจรรยำบรรณ  บทบำทหน้ำที่ของบุคลำกรทุกระดับ  ให้ครอบคลุมถึงกำรปฏิบัติงำนตำม
กฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มำตรฐำน คู่มือปฏิบัติ หรือขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง  อย่ำงเคร่งครัด 
โดยยึดหลักควำมถูกต้อง  เสมอภำค  และเป็นธรรม 

3. ส่งเสริมให้มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบฐำนข้อมูลมำใช้ในกำรจัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบและสะดวกในกำรสืบค้นเพ่ือใช้ประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำรท้องถิ่น
และเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน 

4. ก ำหนดให้บุคลำกรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน/กำรปฏิบัติงำนที่ไม่เป็นตำมกฎฆมำย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ มำตรฐำน คู่มือปฏิบัติ หรือข้ันตอนที่เกี่ยวข้อง  ต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ  เพ่ือให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรหำข้อเท็จจริง วิเครำะห์เหตุกำรณ์  และเสนอแนวทำงป้องกัน
หรือแนวทำงแก้ไขปัญหำ  ต่อผู้บังคับบัญชำและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทะเมนชัย
ตำมล ำดับ 
 
 

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

 


