
 
ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
********************* 

               ๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560- 2564 )และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจ าปี 2562 ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่
สาธารณะ ดังนั้น อบต.บางเดื่อจึงได้ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ ประจ าปี 2562 เพ่ือเป็น
แนวทางในการปฎิบัติการ 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ของ อบต.บางเดื่อ ประกอบด้วย 
1. ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ประเภทข้อมูลที่ อบต.บางเดื่อ จะน าขึ้นเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของอบต.บางเดื่อ เนื้อหาต้องเป็นไปตาม “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ”(Government Website 
Standard) ที่ก าหนด โดยอบต.บางเดื่อ ได้ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์รายละเอียด
ตามนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลตลอดจนบริการของหน่วยงาน 
1.1) ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน 
- ประวัติความเป็นมา 
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
- โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร  
- อ านาจหน้าที่ 
- ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน 
- ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 
- แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และแผนที่ตั้ง 
- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail Address) ของส านักงาน 
1.2) ข้อมูลผู้บริหาร อบต.บางเดื่อ 
- รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล และต าแหน่ง 
- วิสัยทัศน์ นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่น 
1.3) ข่าวประชาสัมพันธ์ 
- ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 
- ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การฝึกอบรม เป็นต้น 
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1.4) เว็บลิงค์ 
- ส่วนงานภายใน 
- หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องโดยตรง 
- เว็บไซต์อ่ืนๆ ที่น่าสนใจ 
1.5) กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
- กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีการ กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องในการ 
ปฏิบัติงานของท้องถิ่น 
1.6) ข้อมูลการให้บริการ 
- แสดงข้อมูลการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการบริการต่างๆแก่ ประชาชน 
ส่วนที่ 2 การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้บริการ 
2.1) ถาม-ตอบ (Q & A) 
- ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูล หรือข้อสงสัยมายังหน่วยงาน 
2.2) ช่องทางการติดต่อการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ 
- ช่องทางแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เช่น e-mail, Web board,  เป็นต้น 
- ช่องทางการร้องเรียน และการติดตามสถานะเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ               
ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวลงเว็บไซต์ โดยข้อมูล ดังกล่าวต้องเป็นความจริงและได้รับอนุญาตจาก
ผู้บริหารก่อน จึงจะน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ อบต.บางเดื่อ 
 
             ๒. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560- 2564 ) 
และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจ าปี 2562 ได ้
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ดังนั้น อบต.บางเดื่อ 
จึงได้ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นแนวทางของหน่วยงาน ดังนี้ 
            1.ให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินการบันทึกข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารการพัสดุภาครัฐ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยได้ด าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามวิธีการกรมบัญชีการก าหนดดังนี้ 
(1)จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
(2)จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบรายการก่อสร้าง 
(3)จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 
(4)จัดท ารายงานการพิจารณาผล 
(5)ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 
             2. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซ้อจัดจ้างแสวงหาผลประโยชน์หรือยอมให้
ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง 
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              3. ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฎิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปฎิบัติต่อผู้เสนอราคาทุกรายอย่างเท่า
เทียมกันเพ่ือสนับสนุนการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
              4. เมื่อมีการร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสหรือการทุจริตในหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้อง
มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว จึงแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ร้องเรียนทราบ 
             ๓. มาตรการการป้องกันการรับสินบน 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560- 2564 ) 
และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจ าปี 2562 ได ้
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ดังนั้น อบต.บางเดื่อจึง
ได้ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจ าปี 2562 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฎิบัติการรับสินบน การ 
ใช้อ านาจหน้าที่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อ่ืนที่เก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ 
ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส  
ตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยตาม
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 ( พ.ศ. 2560-2564 ) 
มาตรการป้องกันการรับสินบน 
ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับหรือถามถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายให้ได้รับทรัพย์สินใน
เรื่องนี้ ได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปรับราชการ ค่าท่ีพักในการเดินทางไปราชการ การ
รับสวัสดิการต่างๆที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเดินทางปกติและการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ  
รวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนาเว้นแต่การรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราการทุจริต
แห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 
2543 ดังต่อไปนี้ 
               1. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินจากปู่ ย่า ตา ยาย ลูก 
หลาน เหลน พ่ี ลุง ป้า น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่างๆในความเป็นญาติเช่นเดียวกันที่
ได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมิได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น การรับทรัพย์สินฯในกรณีนี้จึงไม่สามารถ 
น าไปใช้อ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนิติบุคคลได้ประกอบกับการรับทรัพย์สินจากญาติ
เจ้าหน้าทีข่องรัฐสามารถรับได้โดยไม่จ ากัดจ านวนในการรับ ทั้งนี้จะได้รับได้ในจ านวนเท่ามร จึงขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สิน 
             2. การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่างๆโดยปกติ     
ตามขนบธรรมเรียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ได้ปฎิบัติในสังคม เท่านั้น และต้องมีมูลค่า
ในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกกิน 3,000 บาท 
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              3. การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช้ญาติ อาทิ พาไปรับประทานอาหาร                 
มอบบัตรก านัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆโดนปกติตามธรรมเนียมประเพณีหรือ
วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทสังคมเท่านั้นและมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่าไม่เกิน 
3,000 บาท 
              4. การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการให้ลักษณะให้บุคคลทั่วไป 
              5. ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติ  
ประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยม เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท มิได้ 
              6. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นในให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องในการปฎิบติหน้าที่ของรัฐเว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีให้
ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 
              7. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพรหรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ
เพ่ือเป็นการป้องกันการฝ่าฝืน กฎระเบียบ อีกท้ังเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
              8. ในกรณีที่ที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลซึ่งในการรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้รับฯจะต้องแจ้งราบละเอียด ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่ง
เป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยสถาบันหรือองค์กรที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระท าใด เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุด เพ่ือวินิจฉัยว่ามี
เหตุผล ความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ก็
ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ทันที หากเป็นกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 
             9. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ราชการหรือการใช้สวัสดิการใดของส่วนรวมเพ่ือการจัดหาของขวัญให้แก่
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด 
กลไกการส่งเสริมการปฎิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน 
             1.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตัว
กับประโยชน์ส่วนรวมหรือความแตกต่างระหว่างสินน้ าใจและสินบนได้รวมถึงการแจ้งเตือนในกรณีท่ีอาจเกิด
ความเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่ การ
ด าเนินการรับนักเรียน เป็นต้น 
             2. การสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็นความส าคัญและมีจิตส านึกในการ
ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรฐานควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้
หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 
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            3. ก ากับดูแลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัดเป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
            4. แนวปฎิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐครอบคลุมการปฎิบัติ
หน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการ อาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อน 
ต าแหน่ง การึกอบรม การประเมินผลการปฎิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดย
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อน าไปปฎิบัติในโครงการกิจกรรมที่อยู่ในความ
รับผิดชอบและควบคุมการดูแลการปฎิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฎิบัตินี้ 
            5. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการ
ทุจริตคอรัปชั่น การรับหรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฎิเสธต่อการกระท าโดยใช้มาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามก าหนดไว้ใน
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
            6. การฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่
ของรัฐพ.ศ. 2544 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระท าผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้องด าเนินการทางวินัย
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
            7. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการรับทรัพย์สินอ่ืนใดที่เป็นการฝ่าฝืนการรับทรัพย์สินฯตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราการทุจริต มาตรา 103 จะต้องรับโทษตามมาตรา 32 มี 
โทษจ าคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ ผู้ใดให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อื่นใดแก่เจาหน้าที่ของรัฐเพื่อจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ ประวิงการกระท าการอันมิชอบด้วย 
หน้าที่ มีโทษจ าคุกไม่เกิน ห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา123/5
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
           8. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจากการใช้
อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฎิบัติหน้าที่และได้เรียกรับ ทรัพย์สินจากการปฎิบัติหน้าที่นั้นๆ             
การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 149 มีโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือจ าคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สองพันบาท 
ถึงสี่หมื่นบาท 
          9. สอบทานแนวปฎิบัติและมาตรการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอเพ่ือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง 
กฎหมายและสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
ช่องทางการร้องเรียน/การรับเบาะแส 
1.แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเยนโดยตรง 
2.ทางโรศัพท์หมายเลข 035377335 
3.ร้องเรียนผ่านผู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
4.ร้องเรียนผ่านเว็ปไซต์ อบต.บางเดื่อ 
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               4. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560- 2564 )และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจ าปี 2562 ได้ก าหนดให้มีมาตรการภายใน เพ่ือเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริตในองค์กรภาครัฐ จึงได้ประกาศเจตจ านงสุจริต เพ่ือพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
จ านวน 5 ด้านได้แก่ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฎิบัติงาน
ด้านวัฒนธรรมการท างานในองค์กรและด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เพ่ือให้การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เป็นไปตามเจตจ านงดังกล่าว และเกิดการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ อบต.บางเดื่อ จึงก าหนดมาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตลอดจนใช้เป็นแนวทางการ
ปฎิบัติแก่ผู้ปฎิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฎิบัติงาน ดังนี้ 
1.มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลพินิจ 
1.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีผู้ใต้บังคับบัญชาปฎิบัติงานด้วยความ 
ซื่อสัตย์ สุจริต ก ากับ ดูแล และติดตามการปฎิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น คู่มือ 
การปฎิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฎิบัติงาน บนพื้นฐานความสุจริตธรรม รับผิดชอบ ถูกต้อง
ชอบธรรม ยอมรับนับถือและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนการปฎิบัติงาน 
1.2 ให้ผู้ปฎิบัติงานปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีคู่มือการปฎิบัติงานหรือ 
หลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฎิบัติงานที่แสดงถึงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา การปฎิบัติงานอย่างชัดเจน  
เพ่ือเป็นกรอบการปฎิบัติงานอันจะน ามาสู่การลดการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฎิบัติงาน 
1.3 ให้ผู้ปฎิบัติงานรายงานผลการด าเนินงานหรือการปฎิบติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ  
ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานหรือไม่เป็นไปตามคู่มือการปฎิบัติงาน 
หรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฎิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพ่ือให้ส่วนงานที่เก่ียวข้องด าเนินการ
หาข้อเท็จจริง วิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และป้องกันต่อผู้บังคับบัญชา 
1.4ให้ด าเนินการส ารวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบและจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมถึงการด าเนินงานของ 
อบต.บางเดื่อ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการ 
ปฎิบัติงาน รวมถึงการควบคุมข้อบกพร่องในการปฎิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ  
ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฎิบัติงาน 
2.มาตรการเสริมสร้างการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
2.1 ผู้บังคบับัญชาทุกระดับชั้นต้องให้ความส าคัญกับการก ากับดแูลการปฎิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ  
ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน 
2.2 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องสื่อสารถึงความส าคัญและแนวทางในการด าเนินการตรวจสอบการใช้ 
ดุลพินิจ 
2.3 การน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการสืบค้นเพ่ือใช้ 
ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน 
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2.4 มีแนวทางการติดตาม ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่ 
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพ่ือน ามาปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการปฎิบัติงาน รวมทั้งให้มีการพัฒนาระบบ 
การตรวจสอบและควบคุมการปฎิบัติงานในองค์กรให้เป็นระบบและโปร่งใส 

                  5.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 ( พ.ศ. 2560- 2564 ) 
และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจ าปี 2562 ได ้
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ดังนั้น อบต.บางเดื่อ 
จึงได้ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของอบต.บางเดื่อ ดังนี้ 
แนวทางให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 
1. เข้าร่วมการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของ อบต.ในการจัดท าแผนการจัดงานประเพณี 
โครงการงานวันส าคัญ กิจกรรมต่างๆของเทศบาล 
2. การเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่างๆโดยการลงทะเบียนเข้าร่วมการตรวจสอบ ตรวจรับงานใน 
ส่วนของภาคประชาชน 
3. เข้าร่วมตรวจสอบ ตรวจรบังานในส่วนภาคประชาชน 
4. เข้าร่วมการประเมินผลงานโดยวีการตอบแบบสอบถามในโครงการต่างๆ 
5. เข้าร่วมการติดตามงาน หรือการด าเนินงานของเทศบาลจะมีการแต่งตั้งภาคประชาชน 
ทั้งนี้ อบต.บางเดื่อ จะเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ด าเนินงานของอบต.บางเดื่อ ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะการเข้าร่วมในการจัดท าแผนงาน การประชาคม การ 
วางแผนหรือการด าเนินงานด้านต่างๆอย่างสม่ าเสมอ 

                  6. มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560- 2564 )และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจ าปี 2562 ได้ก าหนดให้มีมาตรการภายใน เพื่อเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ 
ทุจริตในองค์กรภาครัฐ อบต.บางเดื่อจึงได้จัดท าประกาศมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และ
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของ 
อบต.บางเดื่อ ดังนี้  
          ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศอบต.บางเดื่อ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของอบต.บางเดื่อ  
          ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ้าง ใน อบต.บางเดื่อ “ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับ 
ตนเองหรือผู้อ่ืน “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่าง ใดใน 
ต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
อย่าง ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของ 
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ส่วนราชการ ไม่ว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความ
รวมถึงการประมาท เลินเล่อ ในหน้าที่ดังกล่าวด้วย “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย ความ รับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้
ก าหนดไว้“การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อ ให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง การตรวจสอบและน า เรื่อง
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้ง ตักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืน ๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย 
พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของ การด าเนินการภายในเวลา สิบห้าวัน ทั้งนี้ กรณีท่ี
ข้อ ร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ ได้หรืออีเมลติดต่อของผู้ร้องเรียนจะ
พิจารณาการ ตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการ สอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน
ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย  
              ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน  
3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
3.1.1 เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือ เสียหาย อันเนื่องมาจาก 
เจ้าหน้าที่ของ อบต.บางเดื่อ ในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ (2) กระท าความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ (3) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ (4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกิด
สมควร (5) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 3.1.2 เรื่องท่ีร้องเรียน
ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความ เสียหายแก่บุคคลที่ ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ี
ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคล 
 3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้  
3.2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน  
3.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  
3.2.3 การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ พฤติการณ์ตามสมควร 
เกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อ ด าเนินการสืบสวน 
สอบสวน) 
3.2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน  
3.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน  
3.2.6 ระบุวัน เดือน ปี  
3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)  
3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ หลักฐานกรณี แวดล้อม
ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  
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3.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา  
3.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ  
3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ  
3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2 
3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้  
3.5.1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ อบต.บางเดื่อ  
3.5.2 ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ส านักงานที่ www.Bangdeur.org(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)  
3.5.3 ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์- หนังสือร้องเรียน (ลงซื่อผู้ร้องเรียน) - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงซื่อไม่ร้องเรียน) 
3.5.4 ร้องเรียนทาง 035377335  
3.5.5 ร้องเรียนทาง facebook “อบต.บางเดื่อ” หากเป็นกรณีท่ีหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ได้แจ้งผลการ
ตรวจพบการทุจริตหรือรายงานความเห็น เกี่ยวกับ ความเสียหาย เช่น รายงานความเห็นของส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ คณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน เป็นต้น ให้ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง (ระดับกอง/ส านัก) มีหน้าที่รายงานผลการด าเนินงาน ให้ ผู้บริหารอบต.บางเดื่อ ทราบ ทั้งนี้ หาก
ปรากฏว่าพนักงานเทศบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ หรือได้รับทราบ หรือรับแจ้งเหตุในกรณี ดังกล่าวเพิกเฉย
ไม่รายงานเหตุเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบให้ ถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่
โดยให้มีการด าเนินการทางวินัย และด าเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องต่อไป  

                  7. มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560- 2564 )และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจ าปี 2562 ได้ก าหนดให้มีมาตรการภายใน เพ่ือเสริมความโปร่งใส 
และป้องกันการทุจริตในองค์กรภาครัฐ อบต.บางเดื่อ จึงได้จัดท าประกาศมาตรการการป้องกันการขัดแย้ง 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 
1.ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีการควบคุม ก ากับ ติดตาม  
สนับสนุนและขัยเคลื่อนการด าเนินการเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม รวมถึงสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา 
2.ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ สอดส่องและร่วมกันป้องกันการกระท าที่เข้าข่ายดังกล่าว  
ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 
3.ก าหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับดังนี้ 
3.1 การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการแสดวงหาประโยชน์ใดๆให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
3.2 การไม่อาศัยโอกาสในการปฎิบัติหน้าที่เพ่ือเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ใดๆให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน 
3.3 การไม่กระท าใดๆอันเกิดการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดในการปฎิบัติงาน
หรือเก่ียวข้องกับหน่วยงาน 

http://www.bangdeur/
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3.4 การไม่น าข้อมูลความลับของหน่วยงานไปแสวงหาหาประโยชน์ส่วนตัว ประโยชน์ของพวกพ้องและ
ครอบครัว 
3.5 การไม่น าเงิน บุคลากร และทรัพย์สินใดๆของหน่วยงานไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 
3.6 การไม่ใช้เวลางาน ในการแสดวงหาประโยชน์ส่วนตน 
3.7การไม่รับงานและปฎิบัติงานภายนอก ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ขัดแย้งกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นการ 
ปฎิบัติชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นการเฉพาะจากผู้บริหาร 
3.8 การไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการให้คุณให้โทษการพิจารณาตัดสิน  
อนุมัติโครงการ การด าเนินการจัดซ้อจัดจ้างหรือเป็นเหตุในการเลือกปฎิบัติ 
4.ก าหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาออกจากท่ีประชุม 
เป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาวาระนั้นๆหรือแจ้งต่อที่ประชุมเก่ียวกับการมีส่วนได้เสียก่อนเริ่มในการ 
ประชุมในวาระดังกล่าว ตลอดจนให้บันทึกข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม 
5. ก าหนดให้มีการด าเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหาร 
และบุคลากร ซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระท าความผิดที่เกี่ยวกับการขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ 
ส่วนรวม ทั้งในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุนหรือมีการรับรองข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นเท็จรวมถึงการ 
เพิกเฉยต่อการกระท าผิด หรือการรับทราบว่ามีการกระท าความผิดแต่ไม่ด าเนินการจัดการให้ถูกต้อง 
6. ให้การสนับสนุนยกย่อง ชมเชยให้รางวัลแก่ผู้บริหารและบุคลากรที่มีความซื่อตรง ซื่อสัตย์ สุจริต  
มีธรรมมาภิบาลในการปฎิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตและการขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 

            8. มาตรการการสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลกรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ความเป็นมาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามความในมาตรา 100 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต กล่าวถึงประโยชน์ส่วนบุคคล 
ประโยชน์ส่วนรวม และขอบเขตของการกระท าที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ 
ส่วนรวม ดังนี้ 
          ประโยชน์สว่นบุคคล หมายถึง การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสถานะ 
เอกชนได้ท ากิจกรรมหรือได้การกระท าต่างๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว ญาติ เพ่ือนหรือของกลุ่มใน 
สังคม ที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ เช่นการประกอบอาชีพ การค้า การลงทุน เพื่อหาประโยชน์ในทาง 
การเงินหรือ ในทางทรัพย์สินต่างๆ เป็นต้น 
         ประโยชน์ส่วนรวมหรอืประโยชน์สาธารณะ หมายถึง การที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ(ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของ 
รัฐ) ได้กระท าการใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการด าเนินการในอีกส่วนหนึ่ง ที่แยกออกมาจาก 
การ ด าเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระท าการใดๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือ 
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มีเป้าหมายเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม หรือการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึงการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ตกอยู่ในฐานะเป็นผู้มีส่วน
ได้เสีย ในรูปแบบต่างๆตามที่กฎหมายบัญญัติห้ามไว้ และยังได้เข้าไป พิจารณาด าเนินการในกิจการสาธารณะ
ที่เป็นการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในกิจการของรัฐเพ่ือประโยชน์ของรัฐ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐพิจารณา
ได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝงหรือได้น าประโยชน์ส่วนตนเข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรือเข้าไป
เกี่ยวข้องในการตัดสินใจในการด าเนินการใดๆ ตามอ านาจหน้าที่ของการด าเนินงานที่เป็นกิจการส่วนรวมของ
รัฐรูปแบบของการกระท าที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
1. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราว ในกิจการที่เป็นของส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและท าให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์ 
2. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่างๆ เช่น การรับของขวัญฯ และผลจากการ 
รับทรัพย์สินนั้น ได้ส่งผลหรือมีผลต่อการตัดสินใจในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐใน 
การปฏิบัติหน้าที่ 
3. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้ข้อมูลภายในของรัฐ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญต่อการก าหนด 
นโยบาย หรือการสั่งการตามกฎหมายหรือตามอ านาจหน้าที่และได้ใช้ข้อมูลนั้นเพ่ือประโยชน์ส าหรบัตนเอง 
ครอบครัว บริวาร ญาติหรือพวกพ้อง และจะส่งผลกระทบท าให้การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพหรือ 
อาจจะส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐเกิดการเอ้ือประโยชน์หรือท าให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 
การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ท างานพิเศษต่างๆ โดยใช้เวลาในระหว่างที่จะต้องปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ให้กับ
รัฐหรือหน่วยงานของรัฐ 
            1. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้เข้ามาท าธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ ในลักษณะที่เข้ามามีส่วนได้เสียใน 
สัญญาต่างๆที่ได้ท าไว้กับหน่วยงานของรัฐ 
            2. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ท างานในภาคเอกชน ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอ านาจ 
หน้าที่ของ เจ้าหน้าที่รัฐนั้น ในภายหลังอันเป็นเวลาต่อเนื่องเมื่อได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว 
3. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ก าหนดโครงการสาธารณะและได้น าโครงการฯนั้น ไปลงในพ้ืนที่ 
ของตน เพ่ือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนหรือของพวกพ้อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ 
ส่วนรวม เป็นเรื่องที่เก่ียวกับการฝ่าฝืน จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การกระท าต่างๆของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และคู่สมรสที่จะต้องห้ามกระท าหรือห้าม ด าเนินกิจการ ตามท่ีมาตรา 100 ได้ก าหนดห้ามไว้และหากมีการ 
ฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษทางอาญา ประกอบกับ บรรดาความผิดที่เกี่ยวกับเรื่องนี้กฎหมายให้ถือว่าเป็นความผิด
ฐานทจุริตต่อหน้าที่ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
ตามประมวลกฎหมายอาญาอีกด้วย 
            กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 
100 ได้บัญญัติ ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐท าธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการห้ามมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ได้ 
ท าไว้กับ หน่วยงานของรัฐและการห้ามเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นในธุรกิจของเอกชน การห้ามรับสัมปทาน 
หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม 
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รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือได้ท าสัญญาในลักษณะ 
ดังกล่าวและยังได้บัญญัติ ห้ามการเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะต่างๆ ในธุรกิจของเอกชน เช่น การท างานใน 
ฐานะพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ ของเอกชน ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐนั้น 
และยังห้ามตลอดถึงการด าเนินกิจการ ในภายหลังอันเป็นเวลาที่ต่อเนื่องกันเมื่อได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ มาแล้วยังไม่ถึงสองปี และได้บัญญัติ ห้ามการด าเนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะ 
เดียวกันกับที่ได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ ด าเนินกิจการไว้ด้วย 
มาตรา ๑๐๐ หา้มมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของ 
รัฐผู้นั้นปฏิบัติ หน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ด าเนินคดี 
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท ที่เข้าไปเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ...ฯลฯ 
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ...ฯลฯ หรอืเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ... 
ฯลฯ อันมีลักษณะผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้าง 
หุ้นส่วนหรือบริษัท ที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างของเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้
การก ากับ ดูแล ควบคุมหรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือ ปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้ง ต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติ 
หนา้ที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้ 
เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา*ให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มา
ใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการด าเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็น
การด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐมาตรา ๑๐๑ ให้น าบทบัญญตัิมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับกับการด าเนิน
กิจการของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกิน
ร้อยละห้าของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ จ าหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐตามมาตรา๑๐๐ (๒) ที่ได้รับ อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
มาตรา ๑๐๒ บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิให้น ามาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทจ ากัดหรือ 
บริษัท มหาชนจ ากัดมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดท่ีหน่วยงานของรัฐถือหุ้น 
หรือเข้า ร่วมทุน 
มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล 
นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม 
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และ 
จ านวนที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
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บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจาก 
การเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปี ด้วยโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
หรือ ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมาย 
อาญาด้วย 
2. ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๕๒ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เข้ามีส่วนได้เสียเพ่ือ 
ประโยชน์ ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้น ต้องระวางโทษจ าคุก ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้ง 
แต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท 
3. ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกาศโดยอาศัยอ านาจตาม มาตรา ๑๐๓ ของ พ.ร.บ. ป.ป.ช. เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๔๓ มีผล บังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๓ 
ข้อ ๓ เป็นบทนิยามความหมายของค าหรือข้อความ ดังนี้ 
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับ 
ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณีหรือ วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 
“ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา 
หรือมารดา เดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตร 
บุญธรรม “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ 
(๑) การลดราคา 
(๒) การรับความบันเทิง 
(๓) การรับบริการ 
(๔) การรับการฝึกอบรม 
(๕) สิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากบุคคล 
นอกเหนือจาก ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดอันควรได้ 
- ตามกฎหมาย 
- กฎ 
- ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น 
ใด โดยธรรมจรรยา ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตาม ฐานานุรูป 
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(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่
ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ 
- ผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว 
- มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาทไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มี 
เหตุผลความ จ าเป็นที่จะต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐผู้นั้น รายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชา 
ทราบโดยเร็วหากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้น ยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ 
ดังกล่าวนั้นไว้เป็น ประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐ ที่ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันที 
ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมูลค่ามากกว่า ที่ก าหนด
ไว้ในข้อ ๕ 
- เจ้าหน้าทีข่องรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี 
มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ 
ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ 
ที่เจา้หน้าที่ของรัฐผู้ นั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระท าได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผล ความจ าเป็น ความ 
เหมาะสมและสมควรที่จะให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ใน 
กรณีท่ีผู้บังคับบัญชา ฯลฯ มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวก็ให้คืนทรัพย์สิน หรือ 
ประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันทีกรณีท่ีไม่สามารถคืนให้ได้ต้องส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็น สิทธิ 
ของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว เมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรค ๒ แล้ว ให้ถือว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ดังกล่าวเลยผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ
ดังต่อไปนี้ 
(๑) ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า 
(๒) กรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้ง 
รายละเอียด ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน 
(๓) ประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
(๔) ผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจถอดถอน ให้แจ้งต่อคณะกรรมการป.ป.ช. 
(๕) ผู้ด ารงต าแหน่ง สส. สว. สมาชิกสภาท้องถิ่น (สก.สจ. สท.อบต.) ให้แจ้งต่อประธานสภา ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นเป็นสมาชิกเพ่ือด าเนินการวินิจฉัยและมีค าสั่ง 
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์ ตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึง ๒ ปี 
ด้วย 

4. พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๒ เจ้าหนา้ที ่
ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรอืมาตรา ๑๐๓ ต้องระวางโทษ จ าคุกไม่เกินสามปี 
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หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ รู้เห็น ยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนด าเนินกิจการตาม มาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่งให้ 
ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด 
           การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าที่รัฐออกนโยบายหรือตรากฎหมายเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง แม้ว่าประโยชน์ที่ได้รับ
จะเป็นประโยชน์ทางด้านการเงินหรือไม่ก็ตาม 
2. เจ้าหน้าที่รัฐด ารงต าแหน่งหรือท าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดภาวะผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับเงิน สิ่งของ หรือบริการ ซึ่งอาจส่งผลเป็นการตอบแทนแก่ผู้ให้ในอนาคต 
4. เจ้าหน้าที่รัฐประกอบอาชีพอ่ืนพร้อมกับการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการขัดกันของผลประโยชน์ได้ 
5. เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพ่ีน้องไปซื้อที่ดิน บริเวณ
โครงการดังกล่าว เพ่ือขายให้แก่ราชการในราคาสูงขึ้น 
6. เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ มีประโยชน์ส่วนตนเข้ามา 
แทรก ซ้อน โดยการใช้ต าแหน่งหน้าที่/อิทธิพลทางการเมือง กระท าการ/ตัดสินใจ/ใช้ดุลยพินิจที่ก่อให้เกิด 
ประโยชน์ต่อ ตนเองและพวกพ้องมากกว่าประโยชน์สาธารณะมาตรการป้องกัน 
1. ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้กับพนักงานเทศบาล และบุคลากรของ อบต.บางเดื่อ ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหาร
และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
2. การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเป็นกลไกลในการปูองกันและปราบปรามการ ทุจริต
หรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ 
3. การจัดท าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการ ผลประโยชน์
ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะน าไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงเก่ียวกับ การ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงมีการวิเคราะห์ 
ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน 
4. การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือ
เป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหารซึ่งเน้นการปลอด
ทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันปูองกันการทุจริต 
5. จัดประชุมประจ าเดือนระหว่างผู้บริหาร และพนักงานส่วนต าบลเป็นประจ าทุกเดือน ในการแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ประชาชน 
6. การพิจารณางบประมาณจัดสรรให้แต่ละหมู่บ้าน ใช้วิธีการจัดสรรงบประมาณจากความต้องการ ของ
ประชาชนตามมติประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน และไม่เป็นการเอ้ือ 
ประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง 
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7. จัดประชุมชี้แจงประชาชนในการดูแลรักษาสาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภคของชุมชนใน การลงพื้นที่
พบปะประชาชนในแต่ละหมู่บ้านก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน 

   จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน 

 

                                                      (นายบ ารุง  โพธิ์ศิลา) 
                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 


