
 
 
 
 
 
 

มาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
            
 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแมนา 
อําเภอเขาคอ   จังหวัดเพชรบูรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักการ 
 
             บุคลากรหลักในระบบการปกครองทองถ่ินตองยึดหลักความโปรงใสท้ังการปฏิบัติงานและการรายงาน ผล
เผยแพรขอมูลท่ีจําเปนแกประชาชนอยางถูกตอง รวดเร็วและเขาถึงงาย  ความโปรงใสจะทําใหประชาชนมีสวนรวม
และติดตามกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หากบุคลากร ในระบบการปกครองทองถ่ินเปดเผยขอมูล กฎ 
แผนงาน งบประมาณ กระบวนการ การดําเนินงานและผลท่ี ไดรับการทุจริตก็ยากท่ีจะปดบังซอนเรน ความโปรงใส
จึงเปนเงื่อนไขสําคัญของความถูกตองชอบธรรมและ การกระทําอยางรับผิดชอบ 

          หลักการเขาถึงขอมูลขาวสาร (Access to in formation) ประชาชนทุกคนมีสิทธิท่ีจะเขาถึงขอมูลขาวสาร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประชาชนสามารถขอขอมูลขาวสารได หากหนวยงานปฏิเสธ หนวยงานนั้นตอง
รับผิดชอบใหเหตุผลประกอบการพิจารณาทุกข้ันตอน 

         ขอมูลขาวสารท่ีมีคุณภาพและทันเวลา (Quality and timeliness of information) ขอมูลขาวสารท่ี 
เปดเผยตองถูกตองแมนยํา ทันเวลา มีประโยชน และอยูในรูปแบบท่ีเขาถึงไดงาย ผูบริหารองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินตองจัดทําและเสนอรายงานท่ีมีคุณภาพสูง 

         ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแมนา จึงไดกําหนดมาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใสและ
ปองกันการ ทุจริต  ใหสอดรับกับหลักเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส เพื่อเปนแนวปฏิบัติใหกับ
บุคลากร ภายในการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหสอดคลองกับหลักการสรางทองถ่ินใหสุจริตโปรงใส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 

       เพื่อใหการเปดเผยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองแมนา เปนไปดวยความถูกตอง ทันสมัย 
เหมาะสม และ เช่ือถือได ตลอดจนสอดคลองกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 องคการ
บริหารสวนตําบลหนองแมนา  จึงกําหนดมาตรการเผยแพรขอมูลสาธารณะ ดังนั้น 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อสงเสริมใหมีการเปดเผยขอมูลสาธารณะ เกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน ขอมูลการบริหาร ขอมูลการบริหารเงิน
งบประมาณ ขอมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอมูลสงเสริมความโปรงใส ขอมูลการดําเนินการเพื่อ
ปองกันการทุจริต และขอมูลมาตรการภายในเพื่อปองกันทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหนองแมนา ตาม
แนวทางท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด  
2. เพื่อเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียและสาธารณะ สามารถเขาถึงขอมูลผานชองทางท่ีหลากหลาย โดยยึดหลัก
ความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได และสอดคลองกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวของ  

มาตรการ 

1. จัดใหมีชองทางในการบริการขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540 และขอมูลท่ีตองเปดเผยตอสาธารณะตามแนวทางท่ีสํานักงาน ป.ป.ช.กําหนดทางเว็บไซตขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองแมนาและชองทางอื่นตามความเหมาะสม เพื่อใหประชาชน สามารถตรวจสอบและสืบคน
ขอมูลท่ีครบถวน ถูกตอง ทันสมัย ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว  
2. กําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบหลักในการจัดทํา รวบรวมตรวจสอบ และเปดเผยขอมูลตอสาธารณะตาม
แนวทางท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด ดังนี ้
        2.1 หนวยงานท่ีรับผิดชอบขอมูลตองจัดทํา และปรับปรุงขอมูลใหถูกตอง สมบูรณ และทันสมัยอยูเสมอ โดย
ความเห็นชอบของผูบริหารของหนวยงานนั้นๆ กอนสงขอมูลดังกลาวใหศูนยขอมูลความรูกลางดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  
        2.2 ศูนยขอมูลความรูกลางดานการปองกันและปราบการทุจริตรวบรวมขอมูล สงให เจาหนาท่ี
ประชาสัมพันธลงขอมูลในเว็บไซดขององคการบริหารสวนตําบล 
3. การเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณะตองคํานึงถึงการคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ขอมูล พิจารณากล่ันกรองความเหมาะสมกอนสงของมูลเผยแพรบนเว็บไซด  
4.ใหศูนยขอมูลความรูกลางดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีหนาท่ีกํากับติดตามการปรับปรุงและ
เผยแพรขอมูลดังกลาว เพื่อใหมีการดําเนินงาน ปรับปรุงอยางสม่ําเสมอและเปนปจจุบัน ตลอดจนรายงานผลการด 
เนินการ รวมท้ังสรุปปญหาและอุปสรรคตอนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแมนา 

2. มาตรการการใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวม  
        การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การกระจายโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมทางบริหาร
เกี่ยวกับ การตัดสินใจเรื่องตางๆ รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติท่ีจะสงผลกระทบตอชีวิตและ
ความเปนอยูของประชาชน การมีสวนรวมในการออกกฎหมาย ตลอดจนการมีสวนรวมในการตรวจสอบการใช 
อํานาจของรัฐ 
 

ท้ังนี้องคการบริหารสวนตําบลหนองแมนา  ไดกําหนดวิธีการใหผูมีสวนไดเสียสามารถเขามามีสวนรวมกับหนวยงาน 

ทองถ่ิน ดังนี้ 
         การลงสมัครเปนผูบริหารหรือสมาชิสภาองคการบริหารสวนตําบล 
          การใชสิทธิเลือกต้ังผูบริหารหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 



          การเสียภาษีอากร และคาธรรมเนียมตางๆท่ี องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บ เพื่อนํามาใชในการบริหาร
ภายในการให ขอเสนอแนะแกผูบริหารทองถ่ินในการดําเนินงานโครงการตางๆ  
          การมีสวนรวมตรวจสอบการบรหิารงานขององคการบริหารสวนตําบล  
          1.ติดตามตรวจสอบการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลวาดําเนินงานดวยความโปรงใสยุติธรรม
ตรงตาม ความตองการของประชาชนหรือไม  
          2. ติดตามตรวจสอบการใชจายงบประมาณตามขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปขององคการบรหิาร
สวนตําบล วาถูกตองโปรงใสและเกิดประโยชนหรือไม  
          3. ขอทราบขอมูลขาวสารจากองคการบริหารสวนตําบลหากเห็นวาทํางานไมโปรงใส 
          4. การเขารวมประชาคมทองถ่ินเพื่อแสดงความคิดเห็นประการพิจารณาแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม
ตางๆท่ีมีผลกระทบตอประชาชนในทองถ่ิน  
          5. ตรวจสอบแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล ตรงกับปญหาความเดือดรอนและความตองการ
ของ ประชาชนหรือไม  
          6. คัดคานขอบังคับ หรือมติขององคการบริหารสวนตําบลท่ีทําใหประชาชนเดือดรอน  
          7. ถอดถอนผูบริหารหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ท่ีมีพฤติกรรมไมสุจริต 
3.มาตรการสงเสริมความโปรงในในการจัดซ้ือจัดจาง 
          เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางเปนไปดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได องคการ
บริหารสวนตําบลหนองแมนา  จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจางไวดังนี้  
          3.1 กําหนดใหเจาหนาท่ีซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางดําเนินการเผยแพรแผนการจัดซื้อจัด จาง
ให เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ 
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
              3.2 กําหนดใหเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางดําเนินการบันทึกรายละเอียดวีธีการ และ
ข้ันตอนการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐใหเปนไปตามข้ันตอนของระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยดําเนินการในระบบเครือขายสารสนเทศ ของ
กรมบัญชีกลางผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด แตละ
ข้ันตอน ดังนี ้ 
          (1) จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง  
          (๒) ทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง  
          (3) ดําเนินการจัดหา 
          (4) ขออนุมัติส่ังซื้อหรือส่ังจาง  
          (5) การทําสัญญา  
          (6) การบริหารสัญญา  
          (7) การควบคุมและการจําหนาย 
          3.3 กําหนดใหผู บังคับบัญชาตรวจสอบกํากับติดตามควบคุมดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี 
ผูใตบังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปดวยความเรียบรอยกรณีปลอยปละละเลย ใหถือ
เปนความผิดทางวินัย  
          3.4 กําหนดหามใหเจาหนาท่ีซึ่งปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางเขาไปมีสวนไดเสียกับผูยื่น ขอเสนอ
หรือคูสัญญาขององคการบริหารสวนตําบลหนองแมนา 
          3.5 หามมิใหเจาหนาท่ีซึ่งปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ยอมใหผูอื่นอาศัยหนาท่ีของตนหา 
ประโยชนจาการจัดซื้อจัดจางกับองคการบริหารสวนตําบลหนองแมนา 
 
 



4.มาตรการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต  
         เพื่อใหการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแมนา มีความโปรงใส ตรวจสอบได ตลอดจน
เปนไปตาม หลักธรรมาภิบาลท่ีดี องคการบริหารสวนตําบลหนองแมนา จึงกําหนดมาตรการจัดการเรื่องรองเรียน
การทุจริต ดังนี้  

วัตถุประสงค  
         1.เพื่อกําหนดชองทางท่ีปลอดภัยและเปนความลับ สําหรับบุคลากรและผูมีสวนไดเสียภายนอก ในการ
รองเรียน แจงเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริต  
         2.เพื่อใหความคุมครองผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริตจากการถูกขมขูคุกคาม 
หรือ การกระทําในลักษณะท่ีเปนการปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม รวมถึงผูท่ีถูกรองเรียนกรณีไมสามารถพิสูจนไดวามีการ 
ทุจริตจริง  
         3.เพื่อใหมีระบบและแนวทางดําเนินการสําหรับเรื่องรองเรียนและเบาะแสเกี่ยวกับการกระทําผิดและการ 
ทุจริต  
         4.เพื่อกําหนดแนวทางดําเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย กับบุคลากรท่ีทุจริต  
         5.เพื่อปองกันและปราบปรามไมใหเกิดการกระทําผิดและการทุจริต 

   มาตรการ 
         1. กําหนดบทบาทหนาท่ีของผูบริหารทุกระดับ ใหครอบคลุมถึงการประพฤตตนเปนแบบอยางท่ีดี รวมถึง
สอดสองดูและ และสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จริยธรรมและ จรรยาบรรณ
ท่ีเกี่ยวของ  
         2. กําหนดบทบาทหนาท่ีของบุคลากรใหครอบคลุมถึงการไมเพิกเฉยตอการทุจริต รายงานการกระทํา 
ความผิดตอผูบังคับบัญชาหากพบเห็นการกระทําความผิดหรือการทุจริตเกิดข้ึน ตลอดจนใหความรวมมือ ชวยเหลือ 
ในกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนและแจงเบาะแสการกระทําความผิดและทุจริต  
         3. กําหนดใหมีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําป ดําเนินการ กํากับติดตาม และรายงานผล การด 
เนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําป เพื่อเสนอตอผูบริหาร และเผยแพรตอสาธารณชน  
         4. กําหนดใหมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติการรับเรื่องรองเรียน โดยระบุถึงผูท่ีรับผิดชอบ ข้ันตอน กระบวนการ 
กรอบระยะเวลา ในการพิจารณาเรื่องรองเรียน และเบาะแสการกระทําผิด การทุจริต ตลอดจน ประชาสัมพันธให
บุคลากร ผูรับบริการผูมีสวนไดเสียภายนอกรับทราบ  
         5. กําหนดใหมีชองทางหลากหลายในการรับเรื่องรองเรียนและแจงเบาะแสในการกระทําผิด การทุจริต โดย
ใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบเรื่องดังกลาว ระมัดระวังในการดําเนินงานและเก็บเปนความลับ  
         6. กําหนดใหจัดทําสถิตการรับเรื่องรองเรียน และเบาะแสการกระทําผิดการทุจริต รวมท้ังจัดทํารายงาน 
รวบรวมขอมูลสถิติ เพื่อเสนอตอคณะผูบริหาร  
         7. กําหนดใหมีการคุมครองผูรองเรียน ผูแจงเบาะแสการทุจริต ผูใหความรวมมือในการตรวจสอบและ ผูท่ี
เกี่ยวของกับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต  
         8. ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง สอบสวนทางวินัยแลวแตกรณี ดวยความโปรงใส รวดเร็ว รับฟง และให
โอกาสทุกฝายอยางเปนธรรม  
         9. กําหนดใหมีการพิจารณาลงโทษทางวินัย หรือดําเนินคดีตามกฎหมาย ตอบุคลากรท่ีมีผลการสอบสวน 
หรือการพิจารณาวามีการระทําอันเปนการทุจริต รวมถึงดําเนินการกรณีอยูระหวางการสอบสวน ตามระเบียบ 
ขอบังคับ ขอกฎหมาย กําหนดไวอยางเครงครัด 
 
 
 
 



5.มาตรการปองกันการรับสนิบน  
         เพื่อใหการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแมนา เปนไปดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 
ปลอดจาก การทุจริตและประพฤติมิชอบจาการปฏิบัติงาน องคการบริหารสวนตําบลหนองแมนา จึงกําหนด
มาตรการปองกันการรับ สินบนดังนี้  

วัตถุประสงค  
        1.เพื่อกําหนดมาตรการ แนวทาง งดการับ การเรียกรอง หรือ การให ของขวัญ ทรัพยสินหรือ ประโยชนอื่น
ใด ยกเวนกรณีจําเปนตองไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ระเบียบ และสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด เทานั้น  
        2.เพื่อใหบุคลากรยึดถือปฏิบัตินโยบายอยางเครงครัด รวมถึงตระหนักถึงการมีสวนรวมท่ีจะรับผิดชอบในการ
ปองกันและตอตานการรับสินบน 

 มาตรการ 

        1. นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแมนา ประกาศเจตจํานงในการบริหารหนวยงานอยางซื่อสัตยสุจริต 
โปรงใสและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลโดยเผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากร ผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย ภายนอก
ทราบ  
        2. กําหนดบทบาทหนาท่ีของผูบริหารทุกระดับ ใหครอบคลุมถึงการประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี การ 
ควบคุม กํากับ ติดตาม สนับสนุนและขับเคล่ือนการดําเนินงานเพื่อปองกันการรับ ใหสินบน หรือผลประโยชน อื่น
ใดรวมถึงปองกันการมีสวนรวมในการทุจริตทุกรูปแบบ  
        3. กําหนดจรรยาบรรณ บทบาทหนาท่ีของพนักงานทุกระดับ ใหครอบคลุม -การงดรับ ใหสินบนหรือ
ผลประโยชนอื่นใดในทุกรูปแบบ ท้ังทางตรงและทางออม -การไมเขาไปมีสวนรวมในการทุจริตทุกรูปแบบ -การรวม
สอดสองดูแลและการรายงานการรับ ใหสินบนหรือประโยชนอื่นใดรวมถึงการทุจริต ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบตอ
ผูบังคับบัญชา -การใหความรวมมือชวยเหลือในกระบวนการสอบสวน สอบขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของ  
        4. สงเสริมวัฒนธรรมการตอตานการรับ การใหสินบน หรือผลประโยชนอื่นใด รวมถึงปองกันการมีสวนรวม
ในการทุจริตประพฤติชอบทุกรูปแบบ  
        5. กําหนดใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ งานบริการงานบุคคล จัดอบรมใหความรูและสรางชองทางการรับรูแก 
บุคลากรเพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรเกี่ยวกับการตอตาน การทุจริตและประพฤติมิชอบ การรับ การใหสินบน หรือ
ผลประโยชนอื่น  
        6. กําหนดใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหบุคลากรมีทัศนคติ คานิยม
ใน การปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต และมุงผลประโยชนสวนรวม ตลอดจนเผยแพรขอมูลใหบุคลากร ผูมีสวนได 
เสียภายนอกรับทราบ  
        7. กําหนดใหบุคลากรทุกคนขององคการบริหารสวนตําบลหนองแมนา มีหนาท่ีสอดสอง และรวมกันปองกัน
การรับการให สินบน หรือผลประโยชนอื่นๆรวมถึงการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยไมละเลย เพิกเฉยตอ
การกระทํา ท่ีเขาขายดังกลาว  
        8. ดําเนินการลงโทษทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความเหมาะสม ตอผูบริการหรือบุคลากร
ซึ่ง ถูกตัดสินวาไดกระทําความผิดทุจริตอยางเด็ดขาด  
        9. กําหนดใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รายงานผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการรับ การใหสินบน หรือ 
ประโยชนอื่นใด ตอท่ีประชุมคณะประจําเดือนอยางนอยป ละ 1 ครั้ง 

6.มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  

        เพื่อใหการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแมนา เปนไปดวยความโปรงใส เปนธรรม 
ปราศจาก ผลประโยชนทับซอน องคการบริหารสวนตําบลหนองแมนา จึงกําหนดมาตรการปองกันการขัดกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ดังนี้  



วัตถุประสงค 

        เพื่อกําหนดมาตรการ แนวทาง และกลไกในการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ 
ผลประโยชนสวนรวม สําหรับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแมนา 

มาตรการ  

        1. นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแมนา ประกาศเจตจํานงในการบริหารจัดการดวยความซื่อสัตย 
สุจริต โปรงใส และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี รวมถึงเผยแพรประชาสัมพันธใหสาธารณชนทราบท่ัวกัน 
        2. กําหนดบทบาทหนาท่ีของผูบริหารทุกระดับขององคการบริหารสวนตําบลหนองแมนา ใหครอบคลุมถึง
การ ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี การควบคุม กํากับ ติดตาม สนับสนุน และขับเคล่ือนการดําเนินงานเพื่อปองกัน 
การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  
        3. กําหนดบทบาทหนาท่ีของบุคลากร ใหครอบคลุมถึงการสอดสอง และรวมกันปองกันการกระทําท่ี เขา
ขายการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ตลอดจนความรวมมือในการแจง เบาะแส และ
เปนพยาน  
        4. กําหนดใหมีมาตรการคุมครองบุคลากรท่ีใหความรวมมือในการแจงเบาะแส เปนพยานกรณี เกี่ยวกับการ
ขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ตลอดจนใหความรวมมือในการแจง เบาะแสและเปน
พยาน  
        5. กําหนดจรรยาบรรณ สําหรับบุคลากรทุกระดับ ใหครอบคลุม  
           5.1 การไมใชตําแหนงหนาท่ี เวลางานปกติ ใชใชในการแสวงหาประโยชนใดๆใหแกตนเอง หรือผูอื่น ไม
วาทางตรงหรือทางออม  
           5.2 การไมนําความลับ เงิน บุคลากรและทรัพยสินใดๆ ขององคการบริหารสวนตําบลไปแสวงหา
ประโยชน สําหรับตนเอง หรือผูอื่น ไมวาทางตรงหรือทางออม  
           5.3 การไมรับงานหรือปฏิบัติงานภายนอก ท่ีอาจกอใหเกิดผลประโยชนทับซอนกับ ผลประโยชนของ
องคการบริหารสวนตําบลไมวาทางตรงหรือทางออม  
           5.4 การไมนําความสัมพันธสวนตัว มาประกอบการใชดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินอนุมัติ โครงการ การ
จัดซื้อจัดจาง หรือในลักษณะอื่นใดอันเปนการใหคุณใหโทษแกบุคคล หรือหนวยงานอื่น ไมวาทางตรงหรือทางออม         
        6. กําหนดใหทุกหนวยงานจัดทําคูมือปฏิบัติงาน เพื่อหลีกเล่ียง ลด ปองกันการขัดกันระหวาง ผลประโยชน
สวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  
         7. กําหนดใหทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จัดประชุมช้ีแจง อบรม และสรางชองทางการรับรูแกบุคลากร เพื่อ
สรางความตระหนักและความรับรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ ผลประโยชน
สวนรวม  
         8. กําหนดใหมีการดําเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย อยางจริงจังและเด็ดขาด สําหรับ
บุคลากรท่ีกระทําความผิดเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ท้ังฐานะ
ตัวการ หรือ ผูสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ  

          เพื่อใหการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแมนา  เปนไปดวยความถูกตองเหมาะสม และ
เปนธรรม ตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานท่ีกําหนด และเปนการตรวจสอบการใชดุลพินิจของผูปฏิบัติงาน จึง 
กําหนดใหมีมาตร การตรวจสอบการใชดุลพินิจ ดังนี้  

          วัตถุประสงค  
          1 .เพื่อกําหนดมาตรฐาน แนวทางคูมือการปฏิบัติงาน และกลไกในการกํากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากร องคการบริหารสวนตําบลหนองแมนา ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และ
หลักเกณฑ ท่ีกําหนด ดวยความถูกตอง โปรงใส และเปนธรรม  
          2. เพื่อตรวจสอบการใชดุลพินิจของผูปฏิบัติงาน 
          มาตรการ  
          1. กําหนดบทบาทหนาท่ีของผูบริหารทุกระดับใหครอบคลุมการตรวจสอบ กํากับดูแล ติดตามการ 
ปฏิบัติงาน และการใชดุลพินิจของผูใตบังคับบัญชา ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ 
หลักเกณฑ มาตรฐาน คูมือการปฏิบัติงาน อยางเครงครัด  
          2. กําหนดจรรยาบรรณ บทบาทหนาท่ีของบคุลากรทุกระดับ ใหครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานตาม กฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐาน คูมือการปฏิบัติงาน อยางเครงครัด โดยยึดหลักความถูกตอง โปรงใส เสอมภาค 
และเปนธรรม หากผูใดจงใจฝาฝน หรือกอใหเกิดความเสียหายแกองคการบริหารสวนตําบลหนองแมนา จะถูก
พิจารณาโทษตามแตกรณี  
          3. กําหนดใหแตละสวนงานจัดทํามาตรฐานหรือคูมือการปฏิบัติงาน/การใหบริการ เพื่อลดการใช ดุลพินิจ
ของผูปฏิบัติงาน 
          4. สงเสริมใหแตละสวนงาน นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูล เพื่อ
ความสะดวก รวดเร็ว ในการสืบคนและประกอบการตัดสินใจของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน  
          5.กําหนดใหบุคลากร ผูปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีไมเปนไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ มาตรฐานหรือคูมือการปฏิบัติงาน/การใหบริการ ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ เพื่อให
หนวยงานท่ีเกี่ยวของสืบหาสาเหตุขอเท็จจริง วิเคราะห และเสนอแนวทางแกไขปญหาและแนวทางการ ปองกัน ตอ
ผูบริหาร 
 
 
 
                                   ************************************************** 


