
 
 

มาตรการส�งเสริมคุณธรรมความโปร�งใส และป�องกันการทุจริตในหน�วยงาน 
ขององค การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม อําเภอห$างฉัตร จังหวัดลําปาง ประจําป' พ.ศ. 2564 

 
1. มาตรการเผยแพร�ข$อมูลต�อสาธารณะ 
2. มาตรการส�งเสริมความโปร�งใสในการจัดซื้อจัดจ$าง 
3. มาตรการให$ผู$มีส�วนได$ ส�วนเสีย มีส�วนร�วมในการส�งเสริมความโปร�งใสและป�องกันการทุจริต 
4. มาตรการป�องกันการรับสินบน 
5. มาตรการ/นโยบายป�องกันความขัดแข$งกันระหว�างผลประโยชน ส�วนตนและผลประโยชน 

ส�วนรวมหรือผลประโยชน ทับซ$อน 
6. มาตรการตรวจสอบการใช$ดุลยพินิจ 
7. มาตรการสร$างจิตใต$สํานึกและความตระหนักแก�ผู$บริหารท$องถ่ิน สมาชิกสภาท$องถ่ิน  

และข$าราชการองค กรปกครองส�วนท$องถ่ิน 
8. นโยบายและมาตรการในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาหน�วยงานให$มีคุณธรรมและความโปร�งใส 

ขององค การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม อําเภอห$างฉัตร จังหวัดลําปาง ประจําป'งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

9. มาตรการจัดการเรื่องร$องเรียนการทุจริต 
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  ด�วย พระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ
ในการรับรู�ข�อมูลข�าวสารของราชการ โดยหน�วยงานของรัฐต�องจัดให�มีข�อมูลข�าวสารของราชการต
ตามภารกิจของหน�วยงาน และจัดให�มีการเผยแพร�ให�ประชาชนสามารถใช�สิทธิเข�าตรวจดูข�อมูลข�าวสารของ
หน�วยงานรัฐได�อย�างสะดวก รวดเร็ว มีความโปร�งใส และมีประสิทธิภาพ องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 
จึ งได� ดํา เนินการจัด ต้ัง ศูนย,ข�อมูลข�าวสาร ข้ึ
แห�งพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ
ของราชการอย�างน�อยตามท่ีกฎหมายกําหนดไว�ให�ประชาชนเข�าตรวจดูได�อย�างสะดวก โดยองค,การ
หนองหล�ม ได�จัดข�อมูลไว� ณ ศูนย,ข�อมูลข�าวสารขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม และทางเว็บไซต,องค,การ
บริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 
 
  ดังนั้น เพ่ือให�การเป6ดเผยข�อมูลข�าวสารของทางราชการขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 
มีความถูกต�อง ครบถ�วน ขัดเจนและเป7นป8จจุบัน ซ่ึงทําให�ประชาชนสามารถเข�าถึงข�อมูลข�าวสารได�โดยสะดวกและ
มีประสิทธิภาพตามท่ีได�ประกาศเจตจํานงสุจริตต�อบุคลากรและสาธารณชน และเพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต�องการของประชาชนในการเป6ดเผยข�อมูลข�าวสาร เพ่ือให�เกิดการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ี
ต�อประชาชน และเกิดความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม จึงกําหนด
มาตรการเผยแพร�ข�อมูลต�อสาธารณะ ดังนี้
 

1. ลักษณะหรือประเภทข$อมูลท่ีต$องเผยแพร�ต�อสาธารณชน
หมวดหมู�ข$อมูล 

1. เก่ียวกับหน�วยงาน 

2. ข�าวประชาสัมพันธ, 

 
ประกาศองค การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 
เรื่อง มาตรการเผยแพร�ข$อมูลต�อสาธารณะ 

.....................................................................................................................................

ด�วย พระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติข้ึนเพ่ือรองรับสิทธิของประชาชน
ในการรับรู�ข�อมูลข�าวสารของราชการ โดยหน�วยงานของรัฐต�องจัดให�มีข�อมูลข�าวสารของราชการต
ตามภารกิจของหน�วยงาน และจัดให�มีการเผยแพร�ให�ประชาชนสามารถใช�สิทธิเข�าตรวจดูข�อมูลข�าวสารของ
หน�วยงานรัฐได�อย�างสะดวก รวดเร็ว มีความโปร�งใส และมีประสิทธิภาพ องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 
จึ งได� ดํา เนินการจัด ต้ัง ศูนย,ข�อมูลข�าวสาร ข้ึน เ พ่ือให�บริการข�อมูลข�าวสารแก�ประชาชน
แห�งพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ท่ีบัญญัติให�หน�วยงานของรัฐต�องจัดให�มีข�อมูลข�าวสาร
ของราชการอย�างน�อยตามท่ีกฎหมายกําหนดไว�ให�ประชาชนเข�าตรวจดูได�อย�างสะดวก โดยองค,การ
หนองหล�ม ได�จัดข�อมูลไว� ณ ศูนย,ข�อมูลข�าวสารขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม และทางเว็บไซต,องค,การ

ดังนั้น เพ่ือให�การเป6ดเผยข�อมูลข�าวสารของทางราชการขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 
ละเป7นป8จจุบัน ซ่ึงทําให�ประชาชนสามารถเข�าถึงข�อมูลข�าวสารได�โดยสะดวกและ

มีประสิทธิภาพตามท่ีได�ประกาศเจตจํานงสุจริตต�อบุคลากรและสาธารณชน และเพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต�องการของประชาชนในการเป6ดเผยข�อมูลข�าวสาร เพ่ือให�เกิดการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ี
ต�อประชาชน และเกิดความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม จึงกําหนด
มาตรการเผยแพร�ข�อมูลต�อสาธารณะ ดังนี้ 

ลักษณะหรือประเภทข$อมูลท่ีต$องเผยแพร�ต�อสาธารณชน 
รายละเอียดข$อมูล

- ประวัติความเป7นมา 
- วิสัยทัศน, พันธกิจ 
- โครงสร�างหน�วยงาน ข�อมูลผู�บริหาร อํานาจหน�าท่ี
- ภารกิจ และหน�าท่ีความรับผิดชอบของหน�วยงาน
- ยุทธศาสตร, แผนปฏิบัติการ 
- แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ�ายประจําปA
- รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
- ข�อมูลการติดต�อของหน�วยงาน 
- ข�าวสารประชาสัมพันธ,ท่ัวไป 
- ข�าวสารและประกาศของหน�วยงาน 
- กิจกรรมของหน�วยงาน 

 
 

.............................................................................. 

บัญญัติข้ึนเพ่ือรองรับสิทธิของประชาชน
ในการรับรู�ข�อมูลข�าวสารของราชการ โดยหน�วยงานของรัฐต�องจัดให�มีข�อมูลข�าวสารของราชการตามอํานาจหน�าท่ี  
ตามภารกิจของหน�วยงาน และจัดให�มีการเผยแพร�ให�ประชาชนสามารถใช�สิทธิเข�าตรวจดูข�อมูลข�าวสารของ   
หน�วยงานรัฐได�อย�างสะดวก รวดเร็ว มีความโปร�งใส และมีประสิทธิภาพ องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม          

น เ พ่ือให�บริการข�อมูลข�าวสารแก�ประชาชน  ตามมาตรา 9                  
ท่ีบัญญัติให�หน�วยงานของรัฐต�องจัดให�มีข�อมูลข�าวสาร 

ของราชการอย�างน�อยตามท่ีกฎหมายกําหนดไว�ให�ประชาชนเข�าตรวจดูได�อย�างสะดวก โดยองค,การบริหารส�วนตําบล
หนองหล�ม ได�จัดข�อมูลไว� ณ ศูนย,ข�อมูลข�าวสารขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม และทางเว็บไซต,องค,การ

ดังนั้น เพ่ือให�การเป6ดเผยข�อมูลข�าวสารของทางราชการขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม     
ละเป7นป8จจุบัน ซ่ึงทําให�ประชาชนสามารถเข�าถึงข�อมูลข�าวสารได�โดยสะดวกและ     

มีประสิทธิภาพตามท่ีได�ประกาศเจตจํานงสุจริตต�อบุคลากรและสาธารณชน และเพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต�องการของประชาชนในการเป6ดเผยข�อมูลข�าวสาร เพ่ือให�เกิดการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี เป7นประโยชน,สุข
ต�อประชาชน และเกิดความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม จึงกําหนด

รายละเอียดข$อมูล 

โครงสร�างหน�วยงาน ข�อมูลผู�บริหาร อํานาจหน�าท่ี 
ภารกิจ และหน�าท่ีความรับผิดชอบของหน�วยงาน 

และงบประมาณรายจ�ายประจําปA 
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หมวดหมู�ข$อมูล รายละเอียดข$อมูล 
3. บริการประชาชน - คู�มือประชาชนตาม พรบ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ

ทางราชการ พ.ศ.2558  
- แจ�งเรื่องร�องเรียน 
- กระดานถามตอบ 

4. กฎระเบียบข�อบังคับท่ีเก่ียวข�อง - กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ 
ระเบียบ มาตรการ คู�มือ และแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข�อง 

5. ข�อมูลการบริการ - แผนผังข้ันตอนการขอรับบริการในด�านต�างๆ แก�ประชาชน 
 

2. หน$าท่ีความรับผิดชอบและการตรวจสอบข$อมูล 
ตามคําสั่งองค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�มท่ี 25/2564 เรื่อง แต�งต้ังเจ�าหน�าท่ีดูแลงานศูนย,ข�อมูลข�าวสาร 

โดยเจ�าหน�าท่ีดูแลศูนย,ข�อมูลข�าวสารมีหน�าท่ีดูแลศูนย,ข�อมูลข�าวสารรวบรวมเอกสาร และปรับปรุงเอกสารตามท่ี
ระเบียบกฎหมายกําหนดให�ต�องมีประจําศูนย, ให�คําแนะนําในการเป6ดเผยข�อมูลข�าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติ
ข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดไว� และปฏิบัติงานในด�านเป6ดเผยข�อมูลข�าวสารทางราชการเป7นไปด�วย 
ความเรียบร�อย ถูกต�อง บรรลุวัตถุประสงค,ของทางราชการตามรายชื่อ ดังนี้ 
 

  สํานักปลัด 
  1.  นายอดิเทพ    ทองศรี  หัวหน�าสํานักปลัด อบต.  หัวหน�าผู�รับผิดชอบ 
  2.  นายอํานวย    วงศ,แห�ง  นักวิเคราะห,ฯ   เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบ 
  3.  นางสาวลัดดาวัลย,   ขันแก�ว  นักทรัพยากรบุคคล  เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบ 
  4.  นางจีริกา    วังมูล  เจ�าพนักงานธุรการ  เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบ 
  กองคลัง 
  1.  นางศุภกร    เครือระยา ผู�อํานวยการกองคลัง  หัวหน�าผู�รับผิดชอบ 
  2.  นางวนิดา    นนทจิต  เจ�าพนักงานจัดเก็บรายได�  เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบ 
  3.  นางสาววิภาพร   วงศ,ชุมพันธ, นักวิชาการพัสดุ   เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบ 
  4.  นางสาวเตชินี   มาละใจ  คนงานท่ัวไป   เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบ 
  กองช�าง 
  1.  นายเกรียงไกร   ใจวงศ,  ผู�อํานวยการกองช�าง  หัวหน�าผู�รับผิดชอบ 
  2.  นายณัฐพงศ,   นนทจิต  นายช�างโยธา   เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบ 
  3.  นายธนัท    เมืองยิ่ง  คนงานท่ัวไป   เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบ 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  4  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2564 
 

     
(นายสุริยา  ตาสุวรรณ,) 

นายกองค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 
 



เร่ือง 
.....................................................................................................................................

  เพื่อให�การจัดจ�างขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปา
เกิดประโยชน,สูงสุดแก�หน�วยงานและสอดคล�องกับหลักการตามมาตรา 
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 คือคุ�มค�า โปร�งใส มีประสิทธิภ
หนองหล�ม จึงกําหนดมาตรการส�งเสริมความโปร�งใสในการจัดซ้ือจัดจ�าง เพื่อใช�เป7นแนวทางปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจ�าง ดังนี้
  1. จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ�าง และประกาศเผยแพร�ในระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของหน�วยงาน และป6ดประกาศโดยเป6ดเผย ณ สถานที่ป6ดประกาศของหน�วยงานภายใน 
ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช�ในการจัดซ้ือจัดจ�างหน�วยงานที่เก่ียวข�องหรือผู�มีอํานาจในการพิจารณางบประมาณ
  2. จัดให�การบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ�าง
เอกสารหลักฐานประกอบ ภายใน 5 วันทําการ หลังจากการเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซ้ือจัดจ�างในแต�ละโครงการและจัดเก็บไว�
อย�างเป7นระบบ เพื่อประโยชน,ในการตรวจสอบข�อมูลเม่ือมีการร�องขอตามรายการดังต�อไปนี้
   (1) รายงานขอซ้ือหรือขอจ�าง
   (2) เอกสารเก่ียวกับการรับฟ8งความคิดเห็นร�างขอบเขตของงานหรือราย
ของวัสดุที่จะจัดซ้ือจัดจ�าง และผลการพิจารณาในคร้ังนัน้ 
   (3) ประกาศเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวนและเอกสารอ่ืนที่เก่ียวข�อง
   (4) ข�อเสนอผู�ยื่นข�อเสนอทุกราย
   (5) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข�อเสนอ
   (6) ประกาศการพิจารณา
   (7) สัญญาหรือข�อตกลงเป7นหนงัสือ รวมทั้งการแก�ไขสัญญาหรือข�อตกลงเป7นหนังสือ 
   (8) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
  3. ห�ามมิให�ผู�ที่มีหน�าที่ดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�างของหน�วยงาน มี
หรือคู�สัญญาในงานนั้นทั้งนี้การมีส�วนได�ส�วนเสียในเร่ืองพิจารณาให�เป7นไปตามกฎหมายว�าด�วยวิธีปฏิบัติราชการทางการ
ปกครอง 
  4. ห�ามมิให�บุคลากรของหน�วยงานใช�อํานาจในตําแหน�งหน�าที่ดําเนินงานโครงการที่เอ้ือผลประโยชน,กับ
ตนเอง ทั้งเก่ียวกับตัวเงิน หรือทรัพย,สิน และผลประโยชน,อ่ืนๆ ที่มิใช�รูปตัวเงินหรือทรัพย,สิน
  5. จัดให�มีระบบตรวจสอบเพื่อปPองกันการเป7นผู�มีส�วนได�ส�วนเสียกับผู�ยื่นข�อเสนอหรือคู�สัญญาของหน�วยงาน
สําหรับผู�มีหน�าที่เป7นคณะกรรมการจัดซ้ือหรือจ�าง และเจ�าหน�าที่จัดซ้ื
กําหนด เสนอให�หัวหน�าส�วนราชการทราบ โดยเสนอผ�านหัวหน�าหรือเจ�าหน�าที่เป7นประจําทุกเดือน
 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 

ประกาศ ณ วันที่  

 

 
ประกาศองค การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 

เร่ือง มาตรการส�งเสริมความโปร�งใสในการจดัซื้อจัดจ$าง 
...........................................................................................................................................................................................................

เพื่อให�การจัดจ�างขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปา
เกิดประโยชน,สูงสุดแก�หน�วยงานและสอดคล�องกับหลักการตามมาตรา 8  ของพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ�างและ

คุ�มค�า โปร�งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการตรวจสอบได�
เสริมความโปร�งใสในการจัดซ้ือจัดจ�าง เพื่อใช�เป7นแนวทางปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจ�าง ดังนี้

จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ�าง และประกาศเผยแพร�ในระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของหน�วยงาน และป6ดประกาศโดยเป6ดเผย ณ สถานที่ป6ดประกาศของหน�วยงานภายใน 
ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช�ในการจัดซ้ือจัดจ�างหน�วยงานที่เก่ียวข�องหรือผู�มีอํานาจในการพิจารณางบประมาณ

จัดให�การบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ�าง
วันทําการ หลังจากการเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซ้ือจัดจ�างในแต�ละโครงการและจัดเก็บไว�

อย�างเป7นระบบ เพื่อประโยชน,ในการตรวจสอบข�อมูลเม่ือมีการร�องขอตามรายการดังต�อไปนี้ 
รายงานขอซ้ือหรือขอจ�าง 
เอกสารเก่ียวกับการรับฟ8งความคิดเห็นร�างขอบเขตของงานหรือราย

ของวัสดุที่จะจัดซ้ือจัดจ�าง และผลการพิจารณาในคร้ังนัน้ (ถ�ามี) 
ประกาศเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวนและเอกสารอ่ืนที่เก่ียวข�อง
ข�อเสนอผู�ยื่นข�อเสนอทุกราย 
บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข�อเสนอ 
ประกาศการพิจารณาคัดเลอืกผู�ชนะการจัดซ้ือจัดจ�างหรือผู�ได�รับการคัดเลือก
สัญญาหรือข�อตกลงเป7นหนงัสือ รวมทั้งการแก�ไขสัญญาหรือข�อตกลงเป7นหนังสือ 
บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสด ุ

ห�ามมิให�ผู�ที่มีหน�าที่ดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�างของหน�วยงาน มี
หรือคู�สัญญาในงานนั้นทั้งนี้การมีส�วนได�ส�วนเสียในเร่ืองพิจารณาให�เป7นไปตามกฎหมายว�าด�วยวิธีปฏิบัติราชการทางการ

ห�ามมิให�บุคลากรของหน�วยงานใช�อํานาจในตําแหน�งหน�าที่ดําเนินงานโครงการที่เอ้ือผลประโยชน,กับ
ทั้งเก่ียวกับตัวเงิน หรือทรัพย,สิน และผลประโยชน,อ่ืนๆ ที่มิใช�รูปตัวเงินหรือทรัพย,สิน 

จัดให�มีระบบตรวจสอบเพื่อปPองกันการเป7นผู�มีส�วนได�ส�วนเสียกับผู�ยื่นข�อเสนอหรือคู�สัญญาของหน�วยงาน
สําหรับผู�มีหน�าที่เป7นคณะกรรมการจัดซ้ือหรือจ�าง และเจ�าหน�าที่จัดซ้ือจัดจ�าง โดยให�เจ�าหน�าที่ของหน�วยงาน ตามแบบฟอร,มที่
กําหนด เสนอให�หัวหน�าส�วนราชการทราบ โดยเสนอผ�านหัวหน�าหรือเจ�าหน�าที่เป7นประจําทุกเดือน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  4  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2564 
 

     
(นายสุริยา  ตาสุวรรณ,) 

นายกองค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 

 
................................................................................................................................................................................. 

เพื่อให�การจัดจ�างขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง มีความโปร�งใส 
ของพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ�างและบริหารพัสดุ

และการตรวจสอบได�องค,การบริหารส�วนตําบล    
เสริมความโปร�งใสในการจัดซ้ือจัดจ�าง เพื่อใช�เป7นแนวทางปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจ�าง ดังนี้ 

จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ�าง และประกาศเผยแพร�ในระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของหน�วยงาน และป6ดประกาศโดยเป6ดเผย ณ สถานที่ป6ดประกาศของหน�วยงานภายใน 30 วันทําการ หลังจากได�รับ      
ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช�ในการจัดซ้ือจัดจ�างหน�วยงานที่เก่ียวข�องหรือผู�มีอํานาจในการพิจารณางบประมาณ 

จัดให�การบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ�าง พร�อมทั้ง
วันทําการ หลังจากการเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซ้ือจัดจ�างในแต�ละโครงการและจัดเก็บไว�

เอกสารเก่ียวกับการรับฟ8งความคิดเห็นร�างขอบเขตของงานหรือรายระเอียด คุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวนและเอกสารอ่ืนที่เก่ียวข�อง 

คัดเลอืกผู�ชนะการจัดซ้ือจัดจ�างหรือผู�ได�รับการคัดเลือก 
สัญญาหรือข�อตกลงเป7นหนงัสือ รวมทั้งการแก�ไขสัญญาหรือข�อตกลงเป7นหนังสือ (ถ�ามี) 

ห�ามมิให�ผู�ที่มีหน�าที่ดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�างของหน�วยงาน มีส�วนได�ส�วนเสียกับผู�ยื่นข�อเสนอ
หรือคู�สัญญาในงานนั้นทั้งนี้การมีส�วนได�ส�วนเสียในเร่ืองพิจารณาให�เป7นไปตามกฎหมายว�าด�วยวิธีปฏิบัติราชการทางการ

ห�ามมิให�บุคลากรของหน�วยงานใช�อํานาจในตําแหน�งหน�าที่ดําเนินงานโครงการที่เอ้ือผลประโยชน,กับ
 

จัดให�มีระบบตรวจสอบเพื่อปPองกันการเป7นผู�มีส�วนได�ส�วนเสียกับผู�ยื่นข�อเสนอหรือคู�สัญญาของหน�วยงาน
อจัดจ�าง โดยให�เจ�าหน�าที่ของหน�วยงาน ตามแบบฟอร,มที่

กําหนด เสนอให�หัวหน�าส�วนราชการทราบ โดยเสนอผ�านหัวหน�าหรือเจ�าหน�าที่เป7นประจําทุกเดือน 



เรื่อง มาตรการให$ผู$มีส�วนได$ ส�วนเสีย มีส�วนร�วมในการส�งเสริมความโปร�งใสและป�องกันการทุจริต
.......................................................

เ พ่ือให�การดําเนินงานขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม เป7นไปตามเจตจํานงสุจริต          
ตามแนวนโยบายของผู�บริหารองค,การบริหารส�วนตําบล ในด�านความโปร�งใส สามารถตรวจสอบได� เป6ดโอกาสใ
ผู�รับบริการ หรือผู�มีส�วนได�ส�วนเสียเข�ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงานขององค,การบริหารส�วนตําบลในทุกระดับ

 
  องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม บริหารราชการแบบมีส�วนร�วม โดยให�ผู�รับบริการหรือผู�มีส�วนได�
ส�วนเสียเข�ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงานขององค,การบริหารส�วนตํา
     1. การมีส�วนร�วมในการให�ข�อมูลข�าวสาร โดยให�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับกิจกรรมต�างๆ ขององค,การ
บริหารส�วนตําบลหรือส�วนราชการภายในแก�ผู�รับบริการ ผู�มีส�วนได�เสีย
  2. การมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็น โดยเป6ดโอกาสให�ผู�รับบริ
ความคิดเห็น รวมท้ังให�ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินการหรือการปฏิบัติงานขององค,การบริหารส�วนตําบลและ   
ส�วนราชการภายในอย�างเป7นระบบ 
  3. การมีส�วนร�วมให�เข�ามามีบทบาท โดยเป6ดโอกาสให�ผู�รับบริการ ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียมีส�วนร�วมทํา
ในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข�อมูลระหว�างองค,การบริหารส�วนตําบลหรือ
ส�วนราชการภายในกับผู�รับบริการหรือผู�มีส�วนได�ส�วนเสียอย�างจริงจัง และมีจุดมุ�งหมายท่ีชัดเจน
  4. การมีส�วนร�วมในการสร�างความร�วมมือ โดยเป6ดโอกาสให�ผู�รับบริ
ในการตัดสินใจ ต้ังแต�ระบุป8ญหา พัฒนาทางเลือกและแนวทางแก�ไขรวมท้ังการเป7นภาคีในการดําเนินกิจกรรมของ
องค,การบริหารส�วนตําบลหรือส�วนราชการ
  5. มีส�วนร�วมในด�านการดําเนินงานขององค,การบริหารส�วนตําบล โดยเป6ดโอกาสให�ผู�รับบริการ      
ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียมีบทบาทในการร�วมแสดงความคิดเห็นและข�อเสนอแนะต�อองค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน
 

ประกาศ ณ วันท่ี  
 

 

 
 
 
 
 

 
ประกาศองค การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 

ให$ผู$มีส�วนได$ ส�วนเสีย มีส�วนร�วมในการส�งเสริมความโปร�งใสและป�องกันการทุจริต
.....................................................................................................................................

 

เพ่ือให�การดําเนินงานขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม เป7นไปตามเจตจํานงสุจริต          
ตามแนวนโยบายของผู�บริหารองค,การบริหารส�วนตําบล ในด�านความโปร�งใส สามารถตรวจสอบได� เป6ดโอกาสใ
ผู�รับบริการ หรือผู�มีส�วนได�ส�วนเสียเข�ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงานขององค,การบริหารส�วนตําบลในทุกระดับ

องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม บริหารราชการแบบมีส�วนร�วม โดยให�ผู�รับบริการหรือผู�มีส�วนได�
ส�วนเสียเข�ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงานขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม ตามความเหมาะสม ดังนี้

การมีส�วนร�วมในการให�ข�อมูลข�าวสาร โดยให�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับกิจกรรมต�างๆ ขององค,การ
บริหารส�วนตําบลหรือส�วนราชการภายในแก�ผู�รับบริการ ผู�มีส�วนได�เสีย 

การมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็น โดยเป6ดโอกาสให�ผู�รับบริการ ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียร�วมแสดง
ความคิดเห็น รวมท้ังให�ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินการหรือการปฏิบัติงานขององค,การบริหารส�วนตําบลและ   

 
การมีส�วนร�วมให�เข�ามามีบทบาท โดยเป6ดโอกาสให�ผู�รับบริการ ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียมีส�วนร�วมทํา

ในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข�อมูลระหว�างองค,การบริหารส�วนตําบลหรือ
ส�วนราชการภายในกับผู�รับบริการหรือผู�มีส�วนได�ส�วนเสียอย�างจริงจัง และมีจุดมุ�งหมายท่ีชัดเจน

การมีส�วนร�วมในการสร�างความร�วมมือ โดยเป6ดโอกาสให�ผู�รับบริการ ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียมีบทบาท
ในการตัดสินใจ ต้ังแต�ระบุป8ญหา พัฒนาทางเลือกและแนวทางแก�ไขรวมท้ังการเป7นภาคีในการดําเนินกิจกรรมของ
องค,การบริหารส�วนตําบลหรือส�วนราชการ 

มีส�วนร�วมในด�านการดําเนินงานขององค,การบริหารส�วนตําบล โดยเป6ดโอกาสให�ผู�รับบริการ      
ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียมีบทบาทในการร�วมแสดงความคิดเห็นและข�อเสนอแนะต�อองค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี  4  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2564 

     
(นายสุริยา  ตาสุวรรณ,) 

นายกองค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 

ให$ผู$มีส�วนได$ ส�วนเสีย มีส�วนร�วมในการส�งเสริมความโปร�งใสและป�องกันการทุจริต 
.............................................................................. 

เ พ่ือให�การดําเนินงานขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม เป7นไปตามเจตจํานงสุจริต          
ตามแนวนโยบายของผู�บริหารองค,การบริหารส�วนตําบล ในด�านความโปร�งใส สามารถตรวจสอบได� เป6ดโอกาสให�
ผู�รับบริการ หรือผู�มีส�วนได�ส�วนเสียเข�ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงานขององค,การบริหารส�วนตําบลในทุกระดับ 

องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม บริหารราชการแบบมีส�วนร�วม โดยให�ผู�รับบริการหรือผู�มีส�วนได�
บลหนองหล�ม ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

การมีส�วนร�วมในการให�ข�อมูลข�าวสาร โดยให�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับกิจกรรมต�างๆ ขององค,การ

การ ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียร�วมแสดง
ความคิดเห็น รวมท้ังให�ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินการหรือการปฏิบัติงานขององค,การบริหารส�วนตําบลและ   

การมีส�วนร�วมให�เข�ามามีบทบาท โดยเป6ดโอกาสให�ผู�รับบริการ ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียมีส�วนร�วมทํางาน
ในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข�อมูลระหว�างองค,การบริหารส�วนตําบลหรือ
ส�วนราชการภายในกับผู�รับบริการหรือผู�มีส�วนได�ส�วนเสียอย�างจริงจัง และมีจุดมุ�งหมายท่ีชัดเจน 

การ ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียมีบทบาท
ในการตัดสินใจ ต้ังแต�ระบุป8ญหา พัฒนาทางเลือกและแนวทางแก�ไขรวมท้ังการเป7นภาคีในการดําเนินกิจกรรมของ

มีส�วนร�วมในด�านการดําเนินงานขององค,การบริหารส�วนตําบล โดยเป6ดโอกาสให�ผู�รับบริการ       
ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียมีบทบาทในการร�วมแสดงความคิดเห็นและข�อเสนอแนะต�อองค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 



.......................................................
 

  ตามท่ีรัฐบาลกําหนดให�การปPองกัน 
ท่ีหน�วยงานของรัฐ จะต�องนําไปปฏิบัติให�เกิดผลท่ีเป7นรูปธรรม เพ่ือให�การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน�วยงานเป7นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต�องโปร�งใส เป7นธรรม ตรวจสอบได� ปลอดจากการทุจริต ซ่ึงการรับสินบน
การรับทรัพย,สินหรือประโยชน,อ่ืนใดจากผู�อ่ืน รวมท้ังการแสวงหาผลประโยชน,ร�วมกันองค,กรธุรกิจเอกชนเป7นการทุจริต
ท่ีเรื้อรังท่ีเกิดข้ึนในทุกประเทศ ซ่ึงองค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม ได�ดําเนินการประกาศเจตนารมณ,การปPองกัน
และต�อต�านการทุจริตคอร,รัปชั่นขอ
แผนการเสริมสร�างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและปPองกันการทุจริต ประจําปAงบประมาณ พ
1 ตุลาคม  2564 ไปแล�วนั้น 
 

   เพ่ือให�การดําเนินการเป7นป8จจุบัน องค,การบริหารส�วนตํา
ส�วนท�องถ่ิน จึงได�กําหนดมาตรการและปราบปรามการรับสินบนเพ่ือปPองกันหรือต�อต�านการทุจริตคอร,รัปชั่นและ
ประพฤติชอบข้ึนใหม� เพ่ือให�การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม เป7นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต�องโปร�งใส เป7นธรรม ตรวจสอบได� ปลอดจากการทุจริต โดยมีมาตรการปPองกัน
การรับสินบนเพ่ือปPองกันปราบปราม หรือต�อต�านการทุจริตคอร,รัปชั่น และประพฤติมิชอบ ดังนี้

1. บุคลากรองค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม ต�องปฏิบัติตามมาตรการนี้ โดยไม�เข�าไปเก่ียวข�องกับ
การรับหรือให�สินบนไม�ว�าทางตรงหรือทางอ�อม

2. บุคลากรขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม จะต�องไม�เรียกร�อง จัดหา หรือรับสินบน
เพ่ือประโยชน,ส�วนตน หรือประโยชน,ขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม หรือประโยชน,ของผู�ท่ีเก่ียวข�องกับ
องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 
ผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องในลักษณะอ่ืนใด 

3. บุคลากรขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม จะต�องไม�เสนอว�าจะทําให� สัญญาว�าจะทําให�
หรือรับสินบนจากเจ�าหน�าท่ีภาคเอกชน
ไม�กระทําการหรือประวิงการกระทําอันมิชอบด�วยหน�าท่ีและกฎหมาย

4. เม่ือผู�ใดพบเห็นการกระทําท่ีเข�าข�ายเป7นการรับหรือให� จะต�องรายงานผู�บังคับบัญชาหรือตาม
ช�องทางการรับเรื่องร�องเรียนท่ีอยู�ในความรับผิดชอบขององค,การบริหารส�

5. องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม คํานึงถึงความเป7นธรรมและปกปPองบุคลากรท่ีปฏิเสธ
การรับหรือให�สินบน โดยจะไม�ดําเนินการด�านลบต�อบุคลากรผู�นั้น
   6. สําหรับการจัดซ้ือจัดจ�าง ห�ามมีการรับหรือให�สินบนในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างทุกชนิด
การดําเนินการต�องเป7นไปอย�างโปร�งใส ซ่ือสัตย, ตรวจสอบได�และอยู�ภายใต�กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข�อง
โดยถือปฏิบัติดังนี้ 

6.1 ห�ามใช�ตําแหน�งหน�าท่ีหาผลประโยชน,ให�ตนเอง ครอบครัวหรือพวกพ�อง
6.2 ห�ามรับผลประโยชน,อย�างใดจากการปฏิบัติหน�าท่ีนั้น
6.3 ห�ามใช�ตําแหน�งหน�าท่ี เพ่ือเอ้ือประโยชน,แก�ตนเองหรือพวกพ�อง

 
ประกาศองค การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 

เรื่อง มาตรการป�องกันการรับสินบน 
.....................................................................................................................................

ตามท่ีรัฐบาลกําหนดให�การปPองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป7นนโยบายสําคัญ
ท่ีหน�วยงานของรัฐ จะต�องนําไปปฏิบัติให�เกิดผลท่ีเป7นรูปธรรม เพ่ือให�การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน�วยงานเป7นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต�องโปร�งใส เป7นธรรม ตรวจสอบได� ปลอดจากการทุจริต ซ่ึงการรับสินบน
การรับทรัพย,สินหรือประโยชน,อ่ืนใดจากผู�อ่ืน รวมท้ังการแสวงหาผลประโยชน,ร�วมกันองค,กรธุรกิจเอกชนเป7นการทุจริต
ท่ีเรื้อรังท่ีเกิดข้ึนในทุกประเทศ ซ่ึงองค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม ได�ดําเนินการประกาศเจตนารมณ,การปPองกัน
และต�อต�านการทุจริตคอร,รัปชั่นขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 
แผนการเสริมสร�างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและปPองกันการทุจริต ประจําปAงบประมาณ พ

เพ่ือให�การดําเนินการเป7นป8จจุบัน องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม ในฐานะองค,การปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน จึงได�กําหนดมาตรการและปราบปรามการรับสินบนเพ่ือปPองกันหรือต�อต�านการทุจริตคอร,รัปชั่นและ
ประพฤติชอบข้ึนใหม� เพ่ือให�การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม เป7นไปตาม

งโปร�งใส เป7นธรรม ตรวจสอบได� ปลอดจากการทุจริต โดยมีมาตรการปPองกัน
การรับสินบนเพ่ือปPองกันปราบปราม หรือต�อต�านการทุจริตคอร,รัปชั่น และประพฤติมิชอบ ดังนี้

บุคลากรองค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม ต�องปฏิบัติตามมาตรการนี้ โดยไม�เข�าไปเก่ียวข�องกับ
อให�สินบนไม�ว�าทางตรงหรือทางอ�อม 

บุคลากรขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม จะต�องไม�เรียกร�อง จัดหา หรือรับสินบน
เพ่ือประโยชน,ส�วนตน หรือประโยชน,ขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม หรือประโยชน,ของผู�ท่ีเก่ียวข�องกับ
องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม หรือประโยชน,ของผู�เก่ียวข�องกับตน ไม�ว�าจะเป7นคนในครอบครัว เพ่ือนหรือ

 
บุคลากรขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม จะต�องไม�เสนอว�าจะทําให� สัญญาว�าจะทําให�

หรือรับสินบนจากเจ�าหน�าท่ีภาคเอกชน หรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีจุดประสงค,เพ่ือจูงใจให�กระทําการให�กระทําการ 
ไม�กระทําการหรือประวิงการกระทําอันมิชอบด�วยหน�าท่ีและกฎหมาย 

เม่ือผู�ใดพบเห็นการกระทําท่ีเข�าข�ายเป7นการรับหรือให� จะต�องรายงานผู�บังคับบัญชาหรือตาม
ช�องทางการรับเรื่องร�องเรียนท่ีอยู�ในความรับผิดชอบขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม ทันที

องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม คํานึงถึงความเป7นธรรมและปกปPองบุคลากรท่ีปฏิเสธ
การรับหรือให�สินบน โดยจะไม�ดําเนินการด�านลบต�อบุคลากรผู�นั้น 

สําหรับการจัดซ้ือจัดจ�าง ห�ามมีการรับหรือให�สินบนในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างทุกชนิด
การดําเนินการต�องเป7นไปอย�างโปร�งใส ซ่ือสัตย, ตรวจสอบได�และอยู�ภายใต�กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข�อง

ห�ามใช�ตําแหน�งหน�าท่ีหาผลประโยชน,ให�ตนเอง ครอบครัวหรือพวกพ�อง
ห�ามรับผลประโยชน,อย�างใดจากการปฏิบัติหน�าท่ีนั้น 
ามใช�ตําแหน�งหน�าท่ี เพ่ือเอ้ือประโยชน,แก�ตนเองหรือพวกพ�อง

.............................................................................. 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป7นนโยบายสําคัญ      
ท่ีหน�วยงานของรัฐ จะต�องนําไปปฏิบัติให�เกิดผลท่ีเป7นรูปธรรม เพ่ือให�การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน�วยงานเป7นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต�องโปร�งใส เป7นธรรม ตรวจสอบได� ปลอดจากการทุจริต ซ่ึงการรับสินบน           
การรับทรัพย,สินหรือประโยชน,อ่ืนใดจากผู�อ่ืน รวมท้ังการแสวงหาผลประโยชน,ร�วมกันองค,กรธุรกิจเอกชนเป7นการทุจริต       
ท่ีเรื้อรังท่ีเกิดข้ึนในทุกประเทศ ซ่ึงองค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม ได�ดําเนินการประกาศเจตนารมณ,การปPองกัน

ตุลาคม 2563 และประกาศใช�
แผนการเสริมสร�างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและปPองกันการทุจริต ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2564 เม่ือวันท่ี           

บลหนองหล�ม ในฐานะองค,การปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน จึงได�กําหนดมาตรการและปราบปรามการรับสินบนเพ่ือปPองกันหรือต�อต�านการทุจริตคอร,รัปชั่นและ
ประพฤติชอบข้ึนใหม� เพ่ือให�การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม เป7นไปตาม

งโปร�งใส เป7นธรรม ตรวจสอบได� ปลอดจากการทุจริต โดยมีมาตรการปPองกัน         
การรับสินบนเพ่ือปPองกันปราบปราม หรือต�อต�านการทุจริตคอร,รัปชั่น และประพฤติมิชอบ ดังนี้ 

บุคลากรองค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม ต�องปฏิบัติตามมาตรการนี้ โดยไม�เข�าไปเก่ียวข�องกับ

บุคลากรขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม จะต�องไม�เรียกร�อง จัดหา หรือรับสินบน      
เพ่ือประโยชน,ส�วนตน หรือประโยชน,ขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม หรือประโยชน,ของผู�ท่ีเก่ียวข�องกับ

หรือประโยชน,ของผู�เก่ียวข�องกับตน ไม�ว�าจะเป7นคนในครอบครัว เพ่ือนหรือ       

บุคลากรขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม จะต�องไม�เสนอว�าจะทําให� สัญญาว�าจะทําให�
เพ่ือจูงใจให�กระทําการให�กระทําการ         

เม่ือผู�ใดพบเห็นการกระทําท่ีเข�าข�ายเป7นการรับหรือให� จะต�องรายงานผู�บังคับบัญชาหรือตาม   
วนตําบลหนองหล�ม ทันที 

องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม คํานึงถึงความเป7นธรรมและปกปPองบุคลากรท่ีปฏิเสธ      

สําหรับการจัดซ้ือจัดจ�าง ห�ามมีการรับหรือให�สินบนในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างทุกชนิด      
การดําเนินการต�องเป7นไปอย�างโปร�งใส ซ่ือสัตย, ตรวจสอบได�และอยู�ภายใต�กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข�อง      

ห�ามใช�ตําแหน�งหน�าท่ีหาผลประโยชน,ให�ตนเอง ครอบครัวหรือพวกพ�อง 

ามใช�ตําแหน�งหน�าท่ี เพ่ือเอ้ือประโยชน,แก�ตนเองหรือพวกพ�อง 
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6.4 ห�ามนําเจ�าหน�าท่ีหรือทรัพย,สินของทางราชการไปใช�เพ่ือประโยชน,ส�วนตัว 
6.5 ห�ามนําข�อมูลลับหรือข�อมูลภายในไปใช�เพ่ือประโยชน,ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
6.6 ให�ผู� บังคับบัญชาตรวจสอบ กํากับ ติดตาม ควบคุมพฤติกรรมของเจ�าหน�า ท่ี        

อย�างใกล�ชิด การดําเนินการใดๆ ตามมาตรการนี้ให�ใช�แนวทางปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว� ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอ่ืนใด   
ท่ีองค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม เห็นสมควรกําหนดในภายหลังเพ่ือให�เป7นไปตามมาตรการนี้ หากพบว�า           
มีพฤติกรรมท่ีสุ�มเสี่ยงกับการให�หรือรับสินบนให�มีการตักเตือน เพ่ือปPองกันเหตุท่ีจะเกิดข้ึน 

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  4  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2564 
 

     
(นายสุริยา  ตาสุวรรณ,) 

นายกองค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่อง มาตรการ นโยบายป�องกันความขัดแข$งกันระหว�างผลประโยชน ส�วนตนและผลประโยชน ส�วนรวม

 

  ด�วย รัฐบาลภายใต�การนําของ พลเอกประยุทธ, จันทร,โอชา
การปPองกันและปราบปรามการทุจริตเป7นวาระแห�งชาติ และรัฐบาลได�แถลงนโยบาย 
เรื่องการส�งเสริมการบริหารราชการแผ�นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปPองกันและปรามปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ เพ่ือสร�างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสร�างระบบคุณธรรม รวมท้ังการปรับปรุงและ
จัดให�มีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปPองกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชน,ทับซ�อนในภาครัฐทุกระดับ
ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธร
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
มาตราท่ี 100-103 เป7นส�วนหนึ่งท่ีสําคัญของป8ญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในระบบราชการ
 
  องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม ได�ตระหนักถึงความสําคัญในก
ขององค,กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เพ่ือมิให�เกิดป8ญหาการทุจริตประพฤติชอบและการปPองกันผลประโยชน,ทับซ�อน 
ในฐานะเป7นผู�มีหน�าท่ีในการให�บริการสาธารณะด�านต�างๆ เป7นองค,กรท่ีมีความใกล�ชิดกับประชาชนและมีความเข�าใจ
ในสภาพและรับรู�ถึงสาเหตุของป8ญหาท่ีเกิดข้ึนภายในท�องถ่ินดีกว�าหน�วยงานราชการส�วนกลาง จึงได�สนับสนุน
การบริหารจัดการท่ีดีในทุกระดับ ให�มีความโปร�งใส และสามารถตรวจสอบได� และองค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 
ได�มีประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน เม่ือวันท่ี 
การปฏิบัติงานเพ่ือปPองกันผลประโยชน,ทับซ�อน และการทุจริตคอรัปชั่น ประจําปAงบประมาณ พ
ดําเนินการดังกล�าว เป7นไปอย�างรูปธรรม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย�างยิ่งเรื่องการปPองกันความขัดแย�ง
ทางผลประโยชน, จึงกําหนดมาตรการ นโยบายปPองกันความขัดแย�งกันระหว�างผลประโยชน,ส�วนตนและประโยชน,
ส�วนรวม หรือผลประโยชน,ทับซ�อน ดังนี้

1. ผู$ปฏิบัติงานต$องมีความเข$าใจความหมายความของความขัดแย$งทางผลประโยชน หรือ
ผลประโยชน ทับซ$อน  

ความขัดแย�งทางผลประโยชน, หรือผลประโยชน,ทับซ�อน หมาย
โดยคํานึงถึงผลประโยชน,ส�วนตนหรือพวกพ�องเป7นหลัก ซ่ึงถือเป7นความผิดเชิงจริยธรรมและเป7นความผิดข้ันแรกท่ีจะ
นําไปสู�ความทุจริต เป7นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน,โดยมิชอบ อันเป7นการกระทําท่ีขัดต�อหลักคุณธรรม
จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
จึงหมายถึงความทับซ�อนระหว�างผลประโยชน,ส�วนตน และผลประโยชน,สาธารณะท่ีมีผลต�อการปฏิบัติหน�าท่ีของ
เจ�าหน�าท่ีรัฐ กล�าวคือเป7นสถานการณ,ท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐมีผลประโยชน,ส�
หน�าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือให�เกิดประโยชน,ส�วนตัว โดยก�อให�เกิดผลเสียต�อผลประโยชน,ส�วนรวม

 
 
 
 

 
ประกาศองค การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 

เรื่อง มาตรการ นโยบายป�องกันความขัดแข$งกันระหว�างผลประโยชน ส�วนตนและผลประโยชน ส�วนรวม
หรือผลประโยชน ทับซ$อน 

.......................................................... 

ด�วย รัฐบาลภายใต�การนําของ พลเอกประยุทธ, จันทร,โอชา ได�ให�ความสําคัญกับการผลักดันให�
การปPองกันและปราบปรามการทุจริตเป7นวาระแห�งชาติ และรัฐบาลได�แถลงนโยบาย 
เรื่องการส�งเสริมการบริหารราชการแผ�นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปPองกันและปรามปรามการทุจริตและประพฤติ

ร�างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสร�างระบบคุณธรรม รวมท้ังการปรับปรุงและ
จัดให�มีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปPองกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชน,ทับซ�อนในภาครัฐทุกระดับ
ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธร

2542 (แก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 และ ฉบับท่ี 2 
เป7นส�วนหนึ่งท่ีสําคัญของป8ญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในระบบราชการ

องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม ได�ตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานและการดําเนินการ
ขององค,กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เพ่ือมิให�เกิดป8ญหาการทุจริตประพฤติชอบและการปPองกันผลประโยชน,ทับซ�อน 
ในฐานะเป7นผู�มีหน�าท่ีในการให�บริการสาธารณะด�านต�างๆ เป7นองค,กรท่ีมีความใกล�ชิดกับประชาชนและมีความเข�าใจ

หตุของป8ญหาท่ีเกิดข้ึนภายในท�องถ่ินดีกว�าหน�วยงานราชการส�วนกลาง จึงได�สนับสนุน
การบริหารจัดการท่ีดีในทุกระดับ ให�มีความโปร�งใส และสามารถตรวจสอบได� และองค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 
ได�มีประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2562 และจัดทําคู�มือการพัฒนาส�งเสริมจริยธรรม
การปฏิบัติงานเพ่ือปPองกันผลประโยชน,ทับซ�อน และการทุจริตคอรัปชั่น ประจําปAงบประมาณ พ
ดําเนินการดังกล�าว เป7นไปอย�างรูปธรรม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย�างยิ่งเรื่องการปPองกันความขัดแย�ง

จึงกําหนดมาตรการ นโยบายปPองกันความขัดแย�งกันระหว�างผลประโยชน,ส�วนตนและประโยชน,
ส�วนรวม หรือผลประโยชน,ทับซ�อน ดังนี้ 

ผู$ปฏิบัติงานต$องมีความเข$าใจความหมายความของความขัดแย$งทางผลประโยชน หรือ

ความขัดแย�งทางผลประโยชน, หรือผลประโยชน,ทับซ�อน หมายถึง การท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐปฏิบัติหน�าท่ี
โดยคํานึงถึงผลประโยชน,ส�วนตนหรือพวกพ�องเป7นหลัก ซ่ึงถือเป7นความผิดเชิงจริยธรรมและเป7นความผิดข้ันแรกท่ีจะ
นําไปสู�ความทุจริต เป7นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน,โดยมิชอบ อันเป7นการกระทําท่ีขัดต�อหลักคุณธรรม

กการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี (Good Governance) โดยท่ัวไปเรื่องผลประโยชน,ทับซ�อน
จึงหมายถึงความทับซ�อนระหว�างผลประโยชน,ส�วนตน และผลประโยชน,สาธารณะท่ีมีผลต�อการปฏิบัติหน�าท่ีของ
เจ�าหน�าท่ีรัฐ กล�าวคือเป7นสถานการณ,ท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐมีผลประโยชน,ส�วนตนอยู�และอยู�และได�ใช�อิทธิพลตามอํานาจ
หน�าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือให�เกิดประโยชน,ส�วนตัว โดยก�อให�เกิดผลเสียต�อผลประโยชน,ส�วนรวม

เรื่อง มาตรการ นโยบายป�องกันความขัดแข$งกันระหว�างผลประโยชน ส�วนตนและผลประโยชน ส�วนรวม 

ได�ให�ความสําคัญกับการผลักดันให�     
การปPองกันและปราบปรามการทุจริตเป7นวาระแห�งชาติ และรัฐบาลได�แถลงนโยบาย 11 ด�าน อันรวมถึงประเด็น   
เรื่องการส�งเสริมการบริหารราชการแผ�นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปPองกันและปรามปรามการทุจริตและประพฤติ    

ร�างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสร�างระบบคุณธรรม รวมท้ังการปรับปรุงและ      
จัดให�มีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปPองกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชน,ทับซ�อนในภาครัฐทุกระดับ
ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการปPองกัน

2 พ.ศ. 2554) หมวด 9         
เป7นส�วนหนึ่งท่ีสําคัญของป8ญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในระบบราชการ 

ารปฏิบัติงานและการดําเนินการ
ขององค,กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เพ่ือมิให�เกิดป8ญหาการทุจริตประพฤติชอบและการปPองกันผลประโยชน,ทับซ�อน       
ในฐานะเป7นผู�มีหน�าท่ีในการให�บริการสาธารณะด�านต�างๆ เป7นองค,กรท่ีมีความใกล�ชิดกับประชาชนและมีความเข�าใจ 

หตุของป8ญหาท่ีเกิดข้ึนภายในท�องถ่ินดีกว�าหน�วยงานราชการส�วนกลาง จึงได�สนับสนุน       
การบริหารจัดการท่ีดีในทุกระดับ ให�มีความโปร�งใส และสามารถตรวจสอบได� และองค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 

และจัดทําคู�มือการพัฒนาส�งเสริมจริยธรรม
การปฏิบัติงานเพ่ือปPองกันผลประโยชน,ทับซ�อน และการทุจริตคอรัปชั่น ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให�
ดําเนินการดังกล�าว เป7นไปอย�างรูปธรรม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย�างยิ่งเรื่องการปPองกันความขัดแย�ง

จึงกําหนดมาตรการ นโยบายปPองกันความขัดแย�งกันระหว�างผลประโยชน,ส�วนตนและประโยชน,

ผู$ปฏิบัติงานต$องมีความเข$าใจความหมายความของความขัดแย$งทางผลประโยชน หรือ

ถึง การท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐปฏิบัติหน�าท่ี
โดยคํานึงถึงผลประโยชน,ส�วนตนหรือพวกพ�องเป7นหลัก ซ่ึงถือเป7นความผิดเชิงจริยธรรมและเป7นความผิดข้ันแรกท่ีจะ
นําไปสู�ความทุจริต เป7นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน,โดยมิชอบ อันเป7นการกระทําท่ีขัดต�อหลักคุณธรรม

โดยท่ัวไปเรื่องผลประโยชน,ทับซ�อน          
จึงหมายถึงความทับซ�อนระหว�างผลประโยชน,ส�วนตน และผลประโยชน,สาธารณะท่ีมีผลต�อการปฏิบัติหน�าท่ีของ

วนตนอยู�และอยู�และได�ใช�อิทธิพลตามอํานาจ
หน�าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือให�เกิดประโยชน,ส�วนตัว โดยก�อให�เกิดผลเสียต�อผลประโยชน,ส�วนรวม 



-2- 
 

2. การจัดการความขัดแย$งทางผลประโยชน  หรือผลประโยชน ทับซ$อน 
2.1 ปกปPองผลประโยชน,สาธารณะ การทําเพ่ือผลประโยชน,ของสาธารณะเป7นหน�าท่ีหลัก

ผู�ปฏิบัติงานขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม ต�องตัดสินใจและให�คําแนะนําภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย
จะต�องทํางานในขอบเขตพ้ืนท่ี พิจารณาความถูกผิดไปตามข�อเท็จจริง ไม�ให�ผลประโยชน,ส�วนตนมาแทรกแซงรวมถึง
เห็นหรือทัศนคติส�วนบุคคล ปฏิบัติงานต�อทุกคนอย�างเป7นกลาง ไม�มีอคติลําเอียงในเรื่องต�างๆ เช�นศาสนา อาชีพ จุดยืน  
ทางการเมือง วงศ,ตระกูล ฯลฯ ท้ังนี้ ผู�ปฏิบัติงานขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม ไม�เพียงต�องการปฏิบัติตาม
กฎหมายเท�านั้น แต�ต�องมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานด�วย 

2.2  สนับสนุนความโปร�งใสและความพร�อมรับผิดชอบ การจัดการผลประโยชน,ทับซ�อน  
ต�องอาศัยกระบวนการแสวงหาท่ีเป6ดเผยและมีการจัดการท่ีโปร�งใส โดยเป6ดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วม     
และให�มีการตรวจสอบและมีความพร�อมรับผิด การเป6ดเผยผลประโยชน,ส�วนตนหรือความสัมพันธ,ท่ีอาจมีต�อการปฏิบัติ
หน�าท่ีถือเป7นข้ันตอนแรกของการจัดการผลประโยชน,ทับซ�อน การใช�กระบวนการอย�างเป6ดเผยท่ัวหน�า อันจะทําให�
ผู�ปฏิบัติงานขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม ให�ความร�วมมือและสร�างความเชื่อม่ันแก�ประชาชน ผู�รับบริการ
และผู�มีส�วนได�เสีย 

2.3  ส�งเสริมความรับผิดชอบส�วนบุคคลและปฏิบัติตนเป7นไปอย�าง การแก�ป8ญหาหรือ 
จัดการผลประโยชน,ทับซ�อนซ่ึงจะสะท�อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป7นมืออาชีพของผู�ปฏิบัติงานขององค,การ
บริหารส�วนตําบลหนองหล�ม การจัดการต�องอาศัยข�อมูลนําเข�าจากทุกข,ระดับในองค,กร ฝ\ายบริหารต�องรับผิดชอบ  
เรื่องการสร�างระบบและนโยบาย ท้ังผู�ปฏิบัติงานต�องมีความรับผิดชอบโดยการระบุผลประโยชน,ทับซ�อนท่ีตนมี   
จัดการกับเรื่องส�วนตัวเพ่ือหลีกเลี่ยงผลประโยชน,ทับซ�อนมากท่ีสุดเท�าท่ีสามารถกระทําได�และผู�บริหารต�องปฏิบัติตน
เป7นแบบอย�างด�วย 
    2.4 สร�างวัฒนธรรมองค,กร ผู�บริหารต�องสร�างสภาพแวดล�อมเชิงนโยบายท่ีช�วยสนับสนุน 
การตัดสินใจเม่ือมีประเด็นผลประโยชน,ทับซ�อนท่ีเกิดข้ึน และการสร�างวัฒนธรรมแห�งความซ่ือตรงต�อหน�าท่ีตามวิธีการ
ดังนี้ 

- ให�ข�อเสนอแนะนําและการฝ]กอบรมผู�ปฏิบัติงานขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 
เพ่ือเสริมสร�างความเข�าใจเก่ียวกับกฎเกณฑ,และการปฏิบัติ รวมถึงการใช�กฎเกณฑ,ท่ีมีในสภาพแวดล�อมการทํางาน 

- ส�งเสริมให�มีการสื่อสารอย�างเป6ดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพ่ือให�ผู�ปฏิบัติงานของ
องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม สบายใจในการเป6ดเผยและหารือเก่ียวกับผลประโยชน,ทับซ�อนในท่ีทํางาน 

- ปPองกันไม�ให�ข�อมูลเก่ียวกับผลประโยชน,ทับซ�อนท่ีผู�ปฏิบัติงานขององค,การบริหารส�วน
ตําบลหนองหล�ม เป6ดเผยเพ่ือมิให�ผู�นําไปใช�ทางท่ีผิด 

- ให�ผู�ปฏิบัติงานขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม มีส�วนร�วมในการพัฒนาปรับปรุง
นโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน,ทับซ�อน เพ่ือให�รู�สึกเป7นเจ�าของและปฏิบัติตาม 

 
3.  ข$อไม�พึงปฏิบัติของผู$ปฏิบัติงานขององค การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 

   3.1 ผู�ปฏิบัติงานขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม ไม�พึงรับสิ่งตอบแทนท่ีเป7นเงิน 
และไม�ใช�ตัวเงินท่ีมูลค�าสูงเกินความเหมาะสมและได�มามิชอบ 
   3.2 ผู�ปฏิบัติงานขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม ไม�พึงตัดสินใจในหน�าท่ีการทํางาน 
โดยมีเรื่องของการเงินและการเมืองเข�ามาเก่ียวข�อง เช�น การลงคะแนนเสียงของผู�ปฏิบัติงานเพ่ือออกกฎหมายหรือ  
การกระทําอ่ืนใดท่ีส�งผลกระทบต�อส�วนรวม 
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   3.3 ผู�ปฏิบัติงานขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม ไม�พึงทํางานในภาคธุรกิจท่ี
เก่ียวข�องกับการดําเนินงานหรือการจัดซ้ือจัดจ�างหลังพ�นจากตําแหน�งหน�าท่ีไปแล�ว เพ่ือเป7นการปPองกันมิให�ผู�นั้นนํา
ข�อมูลภายในขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม ท่ีตนทราบ ไปใช�ประโยชน,หลังพ�นจากตําแหน�ง และการปPองกัน
การใช�สิทธิพิเศษในการติดต�อกับองค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม ในฐานะท่ีเคยปฏิบัติงานมาก�อน 
 
  4. มาตรการในการป�องกันความขัดแย$งกันระหว�างผลประโยชน ส�วนตนและผลประโยชน ส�วนรวม 
  การดําเนินการเพ่ือปPองกันความขัดแย�งทางผลประโยชน, หรือผลประโยชน,ทับซ�อนในสถาบันองค,กร 
โดยส�งเสริมให�ผู�ปฏิบัติงานขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม มีความเข�าใจเก่ียวกับการกระทําท่ีเป7นผลประโยชน,
ทับซ�อน สามารถแยกแยะผลประโยชน,ส�วนตนและผลประโยชน,ส�วนรวมได� รวมถึงผู�ปฏิบัติงาน ไม�มีพฤติกรรมท่ีเข�าข�าย
การมีผลประโยชน,ทับซ�อน  
   4.1 การกําหนดคุณสมบัติท่ีพึงประสงค,หรือคุณสมบัติต�องห�าม เป7นเครื่องมือท่ีใช�ในการ
ปPองกันเบ้ืองต�นมิให�มีโอกาสเกิดป8ญหาความขัดแย�งของผลประโยชน,ส�วนตัวกับผลประโยชน,ส�วนรวม 
   4.2 การเป6ดเผยข�อมูลเก่ียวกับทรัพย,สิน หนี้สิน และธุรกิจของครอบครัวให�สาธารณะทราบ 
เช�น ในกรณีท่ีมีข�อขัดแย�งหรือมีเรื่องร�องเรียนเกิดข้ึน ผู�ปฏิบัติงานยินยอมท่ีจะให�การตรวจสอบทรัพย,สิน การเข�าเป7น
หุ�นส�วนหรือมีธุรกิจส�วนตัวว�ามีอะไรบ�าง 
   4.3 การกําหนดข�อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม เป7นการสร�างกรอบเพ่ือแสดงถึงสิ่งท่ีควรและ    
ไม�ควรยึดถือเป7นหลักในการทํางาน ถ�าไม�ปฏิบัติตามถือว�ามีความผิด เนื่องจากสามารถบ�อนทําลายความเชื่อม่ันท่ีสังคม  
จะมีต�อผู�ปฏิบัติงานและสามารถเป7นบ�อเกิดแห�งความเสื่อมศรัทธาท่ีประชาชนจะมีต�อองค,กร 
   4.4 การกําหนดเก่ียวกับการทํางานหลังจากพ�นจากตําแหน�งในหน�าท่ี เป7นข�อกําหนดท่ีมี
วัตถุประสงค,เพ่ือปPองกันมิให�ผู�ดํารงตําแหน�งในองค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม นําข�อมูลลับภายในหน�วยงานท่ี
ทราบไปใช�ประโยชน,หลังจากการออกจากตําแหน�งดังกล�าว 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  4  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2564 
 
 

     
(นายสุริยา  ตาสุวรรณ,) 

นายกองค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   ด�วย องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม ตระหนักถึงความสําคัญในการต�อต�านการทุจริต 
และการประพฤติมิชอบส�งเสริมธรรมาภิ
หน�วงงานหลักสําคัญขององค,กร ซ่ึงสอดคล�องกับนโยบายของการพัฒนาประเทศ ท่ีกําหนดไว�ยุทธศาสตร,ชาติ 
ระยะ 20 ปA (พ.ศ.2530 - 2579
(พ.ศ.2560 - 2564) จึงได�ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานองค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 
ลงเม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2562 จํานวน 
ทุจริตในการปฏิบัติงานด�านคุณธรรมในองค,กร ด�านคุณธรรมในกา
หน�วยงานเพ่ือให�การปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีเป7นไปตามเจตจํานงดังกล�าว และให�เกิดการตรวจสอบการใช�ดุลพินิจ 
องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม จึงกําหนดมาตรการตรวจสอบการใช�ดุลพินิจ เพ่ือเสริมสร�างความโปร�งใส 
และปPองกันการทุจริตตลอดจนใช�แนวทางปฏิบัติแก�ผู�ปฏิบัติงานให�เป7นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้
 

  1.  มาตรการป�องกันและแก$ไขปDญหาการใช$ดุลพินิจ
 1.1 ผู�บังคับบัญชาทุกระดับข้ันตอนปฏิบัติตนเป7นแบ
ด�วยความซ่ือสัตย,สุจริต กํากับดูแล 
ให�เป7นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่ง หลักเกณฑ,อ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน เช�น คู�มือการ
ปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ,มาตรฐานของการปฏิบัติงาน บนพ้ืนฐานความทุจริต เป7นธรรม 
ยอมรับนับถือ และโปร�งใส สามารถตรวจสอบได�ในทุกข้ันตอนการปฏิบัติงาน
        1.2 ให�ผู�ปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการทํางานให�มีประสิทธิภาพ และจัดให�มีคู� มือการ
ปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ,มาตรฐานของการปฏิบัติงานท่ีแสดงถึงกระบวนการ ข้ันตอน ระยะเ
อย�างชัดเจนเพ่ือเป7นกรอบการปฏิบัติงานอันจะนํามาสู�การลดการใช�ดุลพินิจของผู�ปฏิบัติงาน
 1.3 ให�ผู�ปฏิบัติงานรายงานผลการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานท่ีไม�เป7นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ประกาศ ข�อบังคับ คําสั่ง หลักเกณฑ,อ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบั
เพ่ือให�ส�วนงานท่ีเก่ียวข�องดําเนินการหาข�อเท็จจริง วิเคราะห, เสนอแนวทางแก�ไขป8ญหา และปPองกันต�อผู�บังคับบัญชา
 1.4 ให� ดําเนินการสํารวจ วิ เคราะห, ตรวจสอบและจัดการความเสี่ยงให�ครอบคลุมถึง
การดําเนินงานขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม ให�เป7นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข�อบังคับ คําสั่ง 
หลักเกณฑ,อ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการควบคุมข�อบกพร�องในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานท่ี
ไม�เป7นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข�อบังคับ คําสั่งหลักเกณฑ,อ่ืนใดท่ีเก่ี
ควบคุมข�อบกพร�องในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานท่ีไม�เป7นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข�อบังคับ คําสั่ง 
หลักเกณฑ,อ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน
 
 
 
 

 
ประกาศองค การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 

เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช$ดุลยพินิจ 
......................................................... 

ด�วย องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม ตระหนักถึงความสําคัญในการต�อต�านการทุจริต 
และการประพฤติมิชอบส�งเสริมธรรมาภิบาล โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความโปร�งใสในการดําเนินงานของ
หน�วงงานหลักสําคัญขององค,กร ซ่ึงสอดคล�องกับนโยบายของการพัฒนาประเทศ ท่ีกําหนดไว�ยุทธศาสตร,ชาติ 

2579) และยุทธศาสตร,ชาติว�าด�วยการปPองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 
จึงได�ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานองค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 

จํานวน 6 ด�าน ได�แก� ความโปร�งใส ด�วนความพร�อมรับผิด ด�านความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงานด�านคุณธรรมในองค,กร ด�านคุณธรรมในการทํางานในหน�วยงาน และด�านการสื่อสารภายใน
หน�วยงานเพ่ือให�การปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีเป7นไปตามเจตจํานงดังกล�าว และให�เกิดการตรวจสอบการใช�ดุลพินิจ 
องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม จึงกําหนดมาตรการตรวจสอบการใช�ดุลพินิจ เพ่ือเสริมสร�างความโปร�งใส 

จริตตลอดจนใช�แนวทางปฏิบัติแก�ผู�ปฏิบัติงานให�เป7นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้

มาตรการป�องกันและแก$ไขปDญหาการใช$ดุลพินิจ 
ผู�บังคับบัญชาทุกระดับข้ันตอนปฏิบัติตนเป7นแบบอย�างท่ีดีแก�ผู�ใต�บังคับบัญชา

ด�วยความซ่ือสัตย,สุจริต กํากับดูแล และการติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช�ดุลพินิจของผู�ใต�บังคับบัญชา
ให�เป7นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่ง หลักเกณฑ,อ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน เช�น คู�มือการ
ปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ,มาตรฐานของการปฏิบัติงาน บนพ้ืนฐานความทุจริต เป7นธรรม 
ยอมรับนับถือ และโปร�งใส สามารถตรวจสอบได�ในทุกข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ให�ผู�ปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการทํางานให�มีประสิทธิภาพ และจัดให�มีคู� มือการ
ปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ,มาตรฐานของการปฏิบัติงานท่ีแสดงถึงกระบวนการ ข้ันตอน ระยะเ
อย�างชัดเจนเพ่ือเป7นกรอบการปฏิบัติงานอันจะนํามาสู�การลดการใช�ดุลพินิจของผู�ปฏิบัติงาน

ให�ผู�ปฏิบัติงานรายงานผลการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานท่ีไม�เป7นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ประกาศ ข�อบังคับ คําสั่ง หลักเกณฑ,อ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน ต�อผู�บังคับบัญชาตามลําดับ 
เพ่ือให�ส�วนงานท่ีเก่ียวข�องดําเนินการหาข�อเท็จจริง วิเคราะห, เสนอแนวทางแก�ไขป8ญหา และปPองกันต�อผู�บังคับบัญชา

ให� ดําเนินการสํารวจ วิ เคราะห, ตรวจสอบและจัดการความเสี่ยงให�ครอบคลุมถึง
ส�วนตําบลหนองหล�ม ให�เป7นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข�อบังคับ คําสั่ง 

หลักเกณฑ,อ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการควบคุมข�อบกพร�องในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานท่ี
ไม�เป7นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข�อบังคับ คําสั่งหลักเกณฑ,อ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการ
ควบคุมข�อบกพร�องในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานท่ีไม�เป7นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข�อบังคับ คําสั่ง 
หลักเกณฑ,อ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน 

ด�วย องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม ตระหนักถึงความสําคัญในการต�อต�านการทุจริต 
บาล โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความโปร�งใสในการดําเนินงานของ

หน�วงงานหลักสําคัญขององค,กร ซ่ึงสอดคล�องกับนโยบายของการพัฒนาประเทศ ท่ีกําหนดไว�ยุทธศาสตร,ชาติ       
และยุทธศาสตร,ชาติว�าด�วยการปPองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3     

จึงได�ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานองค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม             
ด�าน ได�แก� ความโปร�งใส ด�วนความพร�อมรับผิด ด�านความปลอดจากการ

รทํางานในหน�วยงาน และด�านการสื่อสารภายใน
หน�วยงานเพ่ือให�การปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีเป7นไปตามเจตจํานงดังกล�าว และให�เกิดการตรวจสอบการใช�ดุลพินิจ 
องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม จึงกําหนดมาตรการตรวจสอบการใช�ดุลพินิจ เพ่ือเสริมสร�างความโปร�งใส       

จริตตลอดจนใช�แนวทางปฏิบัติแก�ผู�ปฏิบัติงานให�เป7นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

บอย�างท่ีดีแก�ผู�ใต�บังคับบัญชาปฏิบัติงาน
และการติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช�ดุลพินิจของผู�ใต�บังคับบัญชา        

ให�เป7นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่ง หลักเกณฑ,อ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน เช�น คู�มือการ
ปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ,มาตรฐานของการปฏิบัติงาน บนพ้ืนฐานความทุจริต เป7นธรรม รับผิดชอบ ถูกต�องชอบธรรม

ให�ผู�ปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการทํางานให�มีประสิทธิภาพ และจัดให�มีคู� มือการ
ปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ,มาตรฐานของการปฏิบัติงานท่ีแสดงถึงกระบวนการ ข้ันตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน   
อย�างชัดเจนเพ่ือเป7นกรอบการปฏิบัติงานอันจะนํามาสู�การลดการใช�ดุลพินิจของผู�ปฏิบัติงาน 

ให�ผู�ปฏิบัติงานรายงานผลการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานท่ีไม�เป7นไปตามกฎหมาย 
ติงาน ต�อผู�บังคับบัญชาตามลําดับ  

เพ่ือให�ส�วนงานท่ีเก่ียวข�องดําเนินการหาข�อเท็จจริง วิเคราะห, เสนอแนวทางแก�ไขป8ญหา และปPองกันต�อผู�บังคับบัญชา 
ให� ดําเนินการสํารวจ วิ เคราะห, ตรวจสอบและจัดการความเสี่ยงให�ครอบคลุมถึง           

ส�วนตําบลหนองหล�ม ให�เป7นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข�อบังคับ คําสั่ง 
หลักเกณฑ,อ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการควบคุมข�อบกพร�องในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานท่ี        

ยวข�องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการ
ควบคุมข�อบกพร�องในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานท่ีไม�เป7นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข�อบังคับ คําสั่ง 



-2- 
 

2. มาตรการเสริมสร$างการตรวจสอบการใช$ดุลพินิจ 
            2.1 ผู�บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต�องให�ความสําคัญกับการกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑ,อ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงานขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 
   2.2 ผู�บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต�องสื่อสารถึงความสําคัญและแนวทางในการดําเนินการ
ตรวจสอบการใช�ดุลพินิจขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 
   2.3  นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช�ในการจัดเก็บและประมวลผลข�อมูลอย�างเป7นระบบและ
สะดวกในการสืบค�น เพ่ือใช�ประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานของผู�ปฏิบัติงาน 
   2.4 มีแนวทางการติดตามทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข�อบังคับ คําสั่ง 
หลักเกณฑ,อ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน เพ่ือนํามาปรับปรุงหลักเกณฑ,แนวทางปฏิบัติงาน รวมท้ังให�มี
การพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานภายในองค,กรให�เป7นระบบและโปร�งใส 
 
  3. ข้ันตอนการใช$ดุลพินิจประกอบเหตุผล 
   3.1 ข้ันตอนแรก ข�อเท็จจริงอันเป7นสาระสําคัญ ซ่ึงการวินิจฉัยข�อเท็จจริงนั้นต�องตรวจสอบ
ข�อเท็จจริงท่ีเกิดข้ัน จากพยานหลักฐานท่ีมีอยู�เพียงพอต�อการพิสูจน,ข�อเท็จจริงว�าได�เกิดข้ึนหรือไม� 
   3.2 ข้ันตอนท่ีสอง ข�อกฎหมาย ท่ีอ�างอิงประกอบข�อเท็จจริงตาม (2.1)ท่ีเก่ียวข�องและเป7น
สาระสําคัญ 
   3.3 ข้ันตอนท่ีสาม ข�อพิจารณาและข�อสนับสนุน ซ่ึงผู�ใช�ดุลยพินิจจะต�องพิจารณาตัดสินใจ 
ว�ากฎหมายได�กําหนดให�ใช�ดุลพินิจได�เพียงประการเดียว หรือหลายประการ ซ่ึงสามารถตัดสินใจใช�อํานาจหรือไม�ก็ได�
หรือจะเลือกกระทําการอย�างหนึ่งอย�างใดก็ได�ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  4  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2564 
 
 

     
(นายสุริยา  ตาสุวรรณ,) 

นายกองค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 
 

  



เรื่อง มาตรการสร$างจิตใต$สํานึกและความตระหนักแก�ผู$บริหารท$องถ่ิน สมาชิกสภาท$องถ่ิน

 
ตาม พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ

ในการปฏิบัติมาตรฐานทางจริยธรรมเพ่ือให�หน�วยงาน
เจ�าหน�าท่ีของรัฐในหน�วยงานนั้นๆ และการประเมิ
(ITA) ประจําปA พ.ศ. ๒๕๖3 ของสํา
ได�กําหนดให�หน�วยงานของรัฐมีมาตรการในการสร�างจิตสํา
สมาชิก สภาท�องถ่ิน และข�าราชการองค,กรปกครองส�วนท�องถ่ิน

 
เพ่ือให�การดําเนินภารกิจงานราชการขององค,กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป7นไปด�วยความสุจริต โปร�งใส

เป7นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีหลักเกณฑ,การประพฤติปฏิบัติอย�
ส�วนตําบลหนองหล�ม โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
จึงกําหนด มาตรการในการสร�างจิตสํา
ข�าราชการองค,กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ

 
๑. ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม
๒. ซ่ือสัตย,สุจริต มีจิตสํา
๓. กล�าตัดสินใจและกระทํา
๔. คิดถึงผลประโยชน,ส�วนรวมมากกว�าประโยชน,ส�วนตัว และมีจิตสาธารณะ
๕. มุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน
๖. ปฏิบัติหน�าท่ีอย�างเป7นธรรมและไม�เลือกปฏิบัติ
๗. ดํารงตนเป7นแบบอย�างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ,ของทางราชการ
๘. ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย,เป7นประมุข

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน

 
ประกาศ ณ วันท่ี  

๙.      
๑๐.  

 

 
ประกาศองค การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 

สร$างจิตใต$สํานึกและความตระหนักแก�ผู$บริหารท$องถ่ิน สมาชิกสภาท$องถ่ิน
และข$าราชการองค กรปกครองส�วนท$องถ่ิน 

......................................................... 

ตาม พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติหลักเกณฑ,และแนวทาง
ในการปฏิบัติมาตรฐานทางจริยธรรมเพ่ือให�หน�วยงานของรัฐมีหลักในการปฏิบัติเพ่ือกํา
เจ�าหน�าท่ีของรัฐในหน�วยงานนั้นๆ และการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส ในการดํา

ของสํานักงานคณะกรรมการปPองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ ป
นของรัฐมีมาตรการในการสร�างจิตสํานึกและความตระหนักแก�บุคลากรท้ังผู�บริหารท�องถ่ิน 

สภาท�องถ่ิน และข�าราชการองค,กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  

เนินภารกิจงานราชการขององค,กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป7นไปด�วยความสุจริต โปร�งใส
เป7นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีหลักเกณฑ,การประพฤติปฏิบัติอย�างมีคุณธรรมของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ

นาจตามความในมาตรา ๕ แห�งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ
มาตรการในการสร�างจิตสํานึกและความตระหนักแก�บุคลากรท้ังผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน และ

ข�าราชการองค,กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖4 ดังนี้  

ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม  
ซ่ือสัตย,สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดี และรับผิดชอบต�อหน�าท่ี  
กล�าตัดสินใจและกระทําในสิ่งท่ีถูกต�องชอบธรรม  
คิดถึงผลประโยชน,ส�วนรวมมากกว�าประโยชน,ส�วนตัว และมีจิตสาธารณะ
มุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
ปฏิบัติหน�าท่ีอย�างเป7นธรรมและไม�เลือกปฏิบัติ  

รงตนเป7นแบบอย�างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ,ของทางราชการ  
ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย,เป7นประมุข  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี  4  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2564 

(นายสุริยา  ตาสุวรรณ,) 
นายกองค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 

 

สร$างจิตใต$สํานึกและความตระหนักแก�ผู$บริหารท$องถ่ิน สมาชิกสภาท$องถ่ิน  

บัญญัติหลักเกณฑ,และแนวทาง            
ของรัฐมีหลักในการปฏิบัติเพ่ือกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับ 

นคุณธรรมและความโปร�งใส ในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 
นักงานคณะกรรมการปPองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ ป.ป.ช.             

นึกและความตระหนักแก�บุคลากรท้ังผู�บริหารท�องถ่ิน  

เนินภารกิจงานราชการขององค,กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป7นไปด�วยความสุจริต โปร�งใส 
างมีคุณธรรมของเจ�าหน�าท่ีของรัฐองค,การบริหาร

รฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
นึกและความตระหนักแก�บุคลากรท้ังผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน และ

คิดถึงผลประโยชน,ส�วนรวมมากกว�าประโยชน,ส�วนตัว และมีจิตสาธารณะ  

 



เรื่อง นโยบายและมาตรการในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาหน�วยงานให$มีคุณธรรมและความโปร�งใส
ขององค การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม อําเภอห$างฉัตร จังหวัดลําปาง

ตามประกาศองค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม ลงวันท่ี 
สุจริต ประกาศเรื่อง มาตรการปPองกันการทุจริต และแก�ไขการกระทําผิดวินัยของเจ�าหน�าท่ีรัฐ ในสังกัดองค,การบริหาร
ส�วนตําบลหนองหล�ม ประจําปAงบประมาณ
เพ่ือเป7นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค�านิยมสําหรับ
ขององค,กรให�ยึดถือ และปฏิบัติควบคู�กับกฎ ระเบียบและข�อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ�งม่ันท่ีจะนําหน�วยงานให�ดําเนินงาน
ตามภารกิจด�วยความโปร�งใส บริหารงานด�วยความซ่ือสัตย, สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือส�งเสริม
ให�องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม
ตรวจสอบได� 

องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม จึงกําหนดนโยบายมาตรการ แผนงาน หรือโครง
ในการปPองกันการทุจริต เพ่ือพัฒนาหน�วยงานให�มีคุ
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน
รวมท้ังแนวปฏิบัติ รวมท้ังเป7นค�านิยมร�วมขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม ให�บุคลากรทุกคนถือเป7นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู�กับกฎ ข�อบังคับอ่ืนๆ อย�างท่ัวถึง 

1. ด$านความโปร�
ส�วนตําบลหนองหล�ม ได�อย�างสะดวกในช�องทางท่ีกําหนด มีการเป6ดเผยข�อมูลอย�างตรงไปตรงมาสามารถตรวจสอบได� 
เป6ดโอกาสให�เป7นผู�รับบริการและผู�มีส�วนร�วมในการดําเนินงานของ อบต
ระบบ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 1.1 เป6ดโอกาสให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียมีโอกาสเข�ามา
โดยระบุรายละเอียดของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีเข�ามาร�วมในการดําเนินการในแต�ละข้ันตอนด�วย ดังนี้

1.1.1 
1.1.2 

 1.2 ดําเนินโครงการให�ดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�างด�วยความโปร�งใส ดังนี้
1.2.1 

หลังจากวันท่ีได�รับการจัดสรรงบประมาณ
1.2.2 

ตรวจสอบข�อมูลการจัดซ้ือจัดจ�างได� โดยมีองค,ประกอบ ชื่อโครงการ งบประมาณ ของผู�ซ้ือ ผู�ยื่นซองผู�ได�รับคัดเลือก
1.2.3 

เพ่ือปPองกันผลประโยชน,ทับซ�อน 
1.3  ให�ดําเนินการเก่ียวกับการเป6ดเผยข�อมูลการจัดซ้ือจัดจ�างแต�ละโครงการให�สาธารณะรับทราบ

ผ�านทางเว็บไซต,และสื่ออ่ืนๆ ดังนี้ 
1.3.1 

ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 
ประกาศองค การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 

นโยบายและมาตรการในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาหน�วยงานให$มีคุณธรรมและความโปร�งใส
ขององค การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม อําเภอห$างฉัตร จังหวัดลําปาง ประจําป'งบประมาณ พ

........................................................... 
 

ตามประกาศองค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 
สุจริต ประกาศเรื่อง มาตรการปPองกันการทุจริต และแก�ไขการกระทําผิดวินัยของเจ�าหน�าท่ีรัฐ ในสังกัดองค,การบริหาร
ส�วนตําบลหนองหล�ม ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประกาศเรื่องนโยบายคุณ
เพ่ือเป7นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค�านิยมสําหรับผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน 
ขององค,กรให�ยึดถือ และปฏิบัติควบคู�กับกฎ ระเบียบและข�อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ�งม่ันท่ีจะนําหน�วยงานให�ดําเนินงาน

บริหารงานด�วยความซ่ือสัตย, สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือส�งเสริม
ห�องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�มเป7นหน�วยงานท่ีมีคุณธรรมและความโปร�งใสในการบริหารงาน สามารถ

องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม จึงกําหนดนโยบายมาตรการ แผนงาน หรือโครง
ในการปPองกันการทุจริต เพ่ือพัฒนาหน�วยงานให�มีคุณธรรมและโปร�งใส ประจําปAงบประมาณ
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ เพ่ือยึดถือ

รวมท้ังเป7นค�านิยมร�วมขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม ให�บุคลากรทุกคนถือเป7นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู�กับกฎ ข�อบังคับอ่ืนๆ อย�างท่ัวถึง 6 ด�าน ดังนี้ 

ด$านความโปร�งใส สาธารณชนและประชาชนผู�รับบริการสามารถเ
วกในช�องทางท่ีกําหนด มีการเป6ดเผยข�อมูลอย�างตรงไปตรงมาสามารถตรวจสอบได� 

เป6ดโอกาสให�เป7นผู�รับบริการและผู�มีส�วนร�วมในการดําเนินงานของ อบต. และมีการจัดการเรื่องร�องเรียนอย�างเป7น

เป6ดโอกาสให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียมีโอกาสเข�ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงานตามภารกิจหลัก
โดยระบุรายละเอียดของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีเข�ามาร�วมในการดําเนินการในแต�ละข้ันตอนด�วย ดังนี้

 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแผนงาน/โครงการ 
 จัดทําแผนงาน/โครงการ 

ดําเนินโครงการให�ดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�างด�วยความโปร�งใส ดังนี้
 ประกาศเผยแพร�แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ�าง ภายในระยะเวลา 

หลังจากวันท่ีได�รับการจัดสรรงบประมาณ 
 เผยแพร�ข�อมูลอย�างเป7นระบบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�าง เพ่ือให�สาธารณ

ตรวจสอบข�อมูลการจัดซ้ือจัดจ�างได� โดยมีองค,ประกอบ ชื่อโครงการ งบประมาณ ของผู�ซ้ือ ผู�ยื่นซองผู�ได�รับคัดเลือก
 กําหนดแนวทางตรวจสอบถึงความเก่ียวข�องกับการจัดซ้ือจัดจ�าง และผู�เสนองาน

ให�ดําเนินการเก่ียวกับการเป6ดเผยข�อมูลการจัดซ้ือจัดจ�างแต�ละโครงการให�สาธารณะรับทราบ

 ประกาศเผยแพร�การจัดซ้ือจัดจ�างแต�ละโครงการล�วงหน�าไม�น�อยกว�าระยะเวลา

นโยบายและมาตรการในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาหน�วยงานให$มีคุณธรรมและความโปร�งใส 
ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตุลาคม 2562 เรื่องประกาศเจตจํานง
สุจริต ประกาศเรื่อง มาตรการปPองกันการทุจริต และแก�ไขการกระทําผิดวินัยของเจ�าหน�าท่ีรัฐ ในสังกัดองค,การบริหาร

และประกาศเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร�งใส       
ผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน ข�าราชการและบุคลากร 

ขององค,กรให�ยึดถือ และปฏิบัติควบคู�กับกฎ ระเบียบและข�อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ�งม่ันท่ีจะนําหน�วยงานให�ดําเนินงาน   
บริหารงานด�วยความซ่ือสัตย, สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือส�งเสริม         

เป7นหน�วยงานท่ีมีคุณธรรมและความโปร�งใสในการบริหารงาน สามารถ

องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม จึงกําหนดนโยบายมาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
ณธรรมและโปร�งใส ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2563            

ภาครัฐ เพ่ือยึดถือ เป7นแนวปฏิบัติ 
รวมท้ังเป7นค�านิยมร�วมขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม ให�บุคลากรทุกคนถือเป7นแนวทาง

สาธารณชนและประชาชนผู�รับบริการสามารถเข�าถึงข�อมูลขององค,การบริหาร
วกในช�องทางท่ีกําหนด มีการเป6ดเผยข�อมูลอย�างตรงไปตรงมาสามารถตรวจสอบได� 

และมีการจัดการเรื่องร�องเรียนอย�างเป7น

มีส�วนร�วมในการดําเนินงานตามภารกิจหลัก
โดยระบุรายละเอียดของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีเข�ามาร�วมในการดําเนินการในแต�ละข้ันตอนด�วย ดังนี้ 

ดําเนินโครงการให�ดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�างด�วยความโปร�งใส ดังนี้ 
ประกาศเผยแพร�แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ�าง ภายในระยะเวลา 30 วันทําการ

เผยแพร�ข�อมูลอย�างเป7นระบบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�าง เพ่ือให�สาธารณชนสามารถ
ตรวจสอบข�อมูลการจัดซ้ือจัดจ�างได� โดยมีองค,ประกอบ ชื่อโครงการ งบประมาณ ของผู�ซ้ือ ผู�ยื่นซองผู�ได�รับคัดเลือก 

กําหนดแนวทางตรวจสอบถึงความเก่ียวข�องกับการจัดซ้ือจัดจ�าง และผู�เสนองาน 

ให�ดําเนินการเก่ียวกับการเป6ดเผยข�อมูลการจัดซ้ือจัดจ�างแต�ละโครงการให�สาธารณะรับทราบ

ประกาศเผยแพร�การจัดซ้ือจัดจ�างแต�ละโครงการล�วงหน�าไม�น�อยกว�าระยะเวลา
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1.3.2 ประกาศเผยแพร�หลักเกณฑ,ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ�าง   
แต�ละโครงการ 

1.3.3 ประกาศเผยแพร�วิธีการคํานวณราคากลางแต�ละโครงการ 
1.3.4 ประกาศเผยแพร�รายชื่อผู�ท่ีมีสมบัติเบ้ืองต�นในการซ้ือหรือจ�างแต�ละโครงการ 
1.3.5 ประกาศเผยแพร�ผลการจัดซ้ือจัดจ�างแต�ละโครงการ พร�อมระบุวิธีการจัดซ้ือจัดจ�าง

และเหตุผลท่ีใช�ในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ�าง 
1.4 วิเคราะห,ผลการจัดซ้ือจัดจ�าง 

1.4.1 ให�มีการวิเคราะห,ผลการจัดซ้ือจัดจ�าง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.4.2 นําผลการวิเคราะห,การจัดซ้ือจัดจ�าง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาใช�ในการ

ปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจ�างในปAงบประมาณ พ.ศ. 2564 
           1.5  มีช�องทางให�ประชาชนเข�าถึงข�อมูลของหน�วยงาน ดังนี้ 
   1.5.1 มีหน�วยประชาสัมพันธ, ณ ท่ีทําการองศ,การบริหารส�วนตําบล 
                      1.5.2 มีข�อมูลอํานาจหน�าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดทางเว็บไซต,ของหน�วยงานหรือสื่ออ่ืน ๆ 
   1.5.3 มีการเป6ดเผยและเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�างและข�อมูลอ่ืน ๆ 
ต�อสาธารณชน 
                      1.5.4 มีการเป6ดเผยข�อมูลเก่ียวกับการดําเนินงานของ อบต. อย�างชัดเจนถูกต�องครบถ�วน 
            1.6  มีการดําเนินเก่ียวกับเรื่องร�องเรียนการปฏิบัติงาน/การให�บริการของหน�วยงานดังนี้ 
   1.6.1 มีการกําหนดช�องทางการร�องเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร�องเรียน 
   1.6.2 มีการกําหนดหน�วยงานหรือเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบเรื่องร�องเรียน 
   1.6.3 มีระบบการตอบสนองผลรายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องร�องเรียนให� 
ผู�ร�องเรียนทราบ 
             1.6.4 มีรายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร�องเรียน พร�อมระบุป8ญหา อุปสรรคและ     
แนวทางแก�ไข และเผยแพร�ให�สาธารณชนรับทราบผ�านเว็บไซต,หรือสื่ออ่ืนๆ 
 

2. นโยบายด$านความพร$อมรับผิด ผู�บริหารและเจ�าหน�าท่ีมีความมุ�งม่ันต้ังใจปฏิบัติงานอย�าง      
เต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต�อผลการปฏิบัติงาน พร�อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน�าท่ีให�บรรลุเปPาหมาย ดังนี้ 
  2.1 เจ�าหน�าท่ีขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม จะต�องปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความเต็มใจเต็ม
ความสามารถมีความกระตือรือร�น มุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  2.2 เจ�าหน�าท่ีขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม จะต�องให�ความสําคัญกับการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหน�าท่ี ความรับผิดชอบมากกว�าเรื่องส�วนตัว 
   2.3 เจ�าหน�าหน�าท่ีองค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม จะต�องมีส�วนร�วมในความรับผิดชอบหากเกิด
ความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน�าท่ีผิดพลาดของตนเอง 
           2.4 ผู�บริหารขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม จะต�องแสดงเจตจํานงท่ีมุ�งม่ันนําหน�วยงานให� 
มีการดําเนินงานด�วยความซ่ือสัตย,สุจริต และพร�อมท่ีจะแสดงความรับผิดชอบ หากงานนั้นส�งผลกระทบและเกิด 
ความเสียหายต�อสังคมโดยรวม 
           2.5 ผู�บริหารขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม จะต�องสนับสนุนงบประมาณหรือการ
ดําเนินการเพ่ือให�เกิดความโปร�งใสและซ่ือสัตย, สุจริตมากข้ึนในหน�วยงาน 
           2.6 เจ�าหน�าท่ีองค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม จะต�องเป6ดโอกาสพร�อมรับฟ8งการวิพากษ,  
หรือติชมจากประชาชน/ผู�รับบริการ/ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียและนํามาปรับปรุงพัฒนางานให�ดียิ่งข้ึน 
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           2.7 ผู�บริหารและเจาหน�าท่ีทุกระดับจะต�องปฏิบัติงานด�วยความถูกต�องตามกฎหมายระเบียบ 
ข�อบังคับต�างๆอย�างเคร�งครัด พร�อมรับผิดต�อผลงานขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม ท่ีมีผลกระทบและเกิด
ความเสียหายต�อสังคมโดยรวม 

3.  ด$านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงานส�งเสริมให�บุคลากรปฏิบัติตนตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณข�าราชการขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�มและรักษาวินัยข�าราชการโดยเคร�งครัด 
ดังนี้ 
  3.1 เจ�าหน�าท่ีขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม จะต�องไม�เรียกรับเงิน สิ่งของหรือ
ผลประโยชน,อ่ืนใดเพ่ือแลกกับการให�บริการหรืออํานวยความสะดวก โดยยึดหลักความซ่ือสัตย, สุจริตในการปฏิบัติ
หน�าท่ีเข�มงวดกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ 
  3.2 เจ�าหน�าท่ีขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม จะต�องไม�ใช�อํานาจหน�าท่ีเพ่ือเอ้ือประโยชน,
แก�ตนเองและพวกพ�อง 
  3.3 เจ�าหน�าท่ีขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม จะต�องไม�มีส�วนได�ส�วนเสียในสัญญาโครงการ
หรือสัมปทานใดๆของหน�วยงาน 
  3.4 เจ�าหน�าท่ีขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม จะต�องไม�มีความเก่ียวข�องเชิงอุปถัมภ,หรือ   
มีผลประโยชน,ร�วมกับคู�สัญญา โครงการ หรือสัมปทานใดๆ 
  3.5 การดําเนิน/การอนุมัติต�างๆ ขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม จะต�องไม�มีการแทรกแซง
จากฝ\ายการเมืองหรือผู�มีอํานาจเพ่ือก�อให�เกิดประโยชน,กับกลุ�มใดกลุ�มหนึ่ง 
  3.6 ผู�บังคับบัญชาและบุคลากรทุกคน รักษาจรรยาบรรณข�าราชการ อบต. และวินัยของตนเอง
เสริมสร�างพัฒนาให�ผู�อยู�ใต�บังคับบัญชารักษาจรรยาบรรณข�าราชการขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม และ
รักษาวินัยข�าราชการโดยเคร�งครัด 
 

4. ด$านวัฒนธรรม คุณธรรม ในองค กร วัฒนธรรมการทํางานขององค,การบริหารส�วนตําบล     
หนองหล�ม เป7นไปอย�างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล เริ่มต�นจากการรักษาความซ่ือสัตย,สุจริตในตนเองและมีค�านิยมร�วม
ในการต�อต�านการทุจริต มีแนวทางปฏิบัติงาน เพ่ือปPองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้ 
           4.1 เจ�าหน�าท่ีองค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม จะต�องมีการถ�ายทอดพฤติกรรมการทํางานท่ีดี    
มีคุณธรรมและซ่ือสัตย,สุจริตให�แก�กันอยู�เสมอ 
  4.2 เจ�าหน�าท่ีองค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม เม่ือพบเห็นการทุจริตท่ีเกิดข้ึนจะต�องไม�เพิกเฉย
และพร�อมท่ีจะดําเนินการร�องเรียน แจ�งเบาะแสหรือให�ข�อมูลแก�กลุ�มตรวจสอบภายใน กลุ�มนิติกรหรือกลุ�มเจ�าหน�าท่ี
จริยธรรม หรือทางเว็บไซต, nso.go.th เพ่ือให�เกิดการตรวจสอบการทุจริต นั้น 
  4.3 เจ�าหน�าท่ีองค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม จะต�องไม�ทนและยอมรับต�อการกระทําการทุจริต
ทุกรูปแบบ 
  4.4 เจ�าหน�าท่ีขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม จะต�องไม�นําวัสดุอุปกรณ,และของใช�ใน
ราชการไปใช�ส�วนตัว 
  4.5 เจ�าหน�าท่ีขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม จะต�องไม�กระทําการใดๆ ท่ีเป7นการเอ้ือ
ประโยชน,ต�อบุคคลกลุ�มใดกลุ�มหนึ่ง 
  4.6 ให�มีการจัดทําแผนปPองกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีสามารถนําไปสู�การปฏิบัติได�อย�าง      
เป7นรูปธรรมและสามารถยับยั้งการทุจริตได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
 
 



-3- 
 

  4.7 ให�มีการดําเนินการเพ่ือปPองกันผลประโยชน,ทับซ�อน ดังนี้ 
   4.7.1 ให�มีการวิเคราะห,ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน,ทับซ�อน 
   4.7.2 ให�มีการจัดทําคู�มือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปPองกันผลประโยชน,ทับซ�อน 
   4.7.3 ให�มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ภายในหน�วยงาน เพ่ือให�เกิดความรู�เรื่องการปPองกัน
ผลประโยชน,ทับซ�อนแก�เจ�าหน�าท่ี 
   4.7.4 ให�มีแนวทางปฏิบัติจามประมวลจริยธรรมของข�าราชการ เพ่ือเสริมสร�างพัฒนาให�
ผู�ใต�บังคับบัญชามีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือปPองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
           4.8 ให�มีการดําเนินการปPองกันและปราบปรามการทุจริตในหน�วยงาน ดังนี้  
   4.8.1 ให�มีการวิเคราะห,ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปPองกันและปราบปราม    
การทุจริตประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือนํามาปรับแผนปฏิบัติการปPองกันและปราบปรามการทุจริตของ
ปAงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   4.8.2 ให�มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปPองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปA
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
  4.9 ให�มีการรวมกลุ�มเพ่ือตรวจสอบการบริหารงานในหน�วยงาน ดังนี้ 
   4.9.1 ให�มีการรวมกลุ�มของเจ�าหน�าท่ีในหน�วยงานเพ่ือการบริหารงานท่ีโปร�งใส  
   4.9.2 ให�มีกิจกรรมท่ีแสดงถึงความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานของหน�วยงานให�มี
ความโปร�งใสยิ่งข้ึน 
 

5. ด$านคุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานท่ีได�มาตรฐานเป7นไปตามหลัก      
ธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  5.1 การคัด บรรจุ แต�งต้ัง โอนย�าย เลื่อนระดับการพิจารณาความดีความชอบ หรือการใช�สิทธิ
ประโยชน,ต�างๆ ต�องไม�ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ, เส�นสาย หรือผลประโยชน,อ่ืน ๆ แอบแฝง ดังนี้ 
  5.2 สร�างแรงจูงใจ เพ่ือรักษาให�เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงานด�วยความจงรักภักดี 
           5.3 การใช�จ�ายงบประมาณเป7นไปด�วยความจําเป7น คุ�มค�า โปร�งใส และตรวจสอบได� 
  5.4 ให�มีการมอบหมายงานด�วยความเป7นธรรม ไม�เลือกปฏิบัติไม�สั่งงานในเรื่องส�วนตัว 
  5.5 ให�มีการอธิบายรายละเอียดของงาน กําหนดเปPาหมาย ติดตามให�คําแนะนําและร�วมแก�ป8ญหา 
ในงานท่ีได�รับหมอบหมายร�วมกับผู�ใต�บังคับบัญชา 
  5.6 เสริมสร�างสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ืออํานวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีให�มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  5.7 เจ�าหน�าท่ีขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม ต�องปฏิบัติการตามระเบียบ ข้ันตอน 
อย�างเคร�งครัดเป7นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต�องอยู�เสมอ 
  5.8 เจ�าหน�าท่ีขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม ต�องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป7นธรรม 
เท�าเทียมไม�เลือกปฏิบัติ 
           5.9 ให�มีการปฏิบัติงานตามคู�มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ดังนี้ 
   5.9.1 ให�มีคู�มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีเป7นป8จจุบัน 
   5.9.2 ให�จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามคู�มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลัก โดยต�องมีสาระสําคัญเก่ียวกับผลลัพธ,ของการปฏิบัติงาน มีการเปรียบเทียบข้ันตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน       
ท่ีกําหนดไว�ในคู�มือกับการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง ตลอดจนป8ญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง       
การปฏิบัติงาน 



  5.10 ให�มีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด�วยความเป7นธรรม ดังนี้ 
   5.10.1 ให�มีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาท่ีใช�ในการ
ดําเนินการให�ผู�รับบริการหรือผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทราบอย�างชัดเจน 
   5.10.2 จัดให�มีระบบปPองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปPองกันการละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ีตาม
ภารกิจหลัก 
 

6. ด$านการส่ือสารภายในหน�วยงาน เผยแพร�บทบาทหน�าท่ี และการปฏิบัติงานขององค,การบริหาร  
ส�วนตําบลหนองหล�ม ผ�านช�องทางต�างๆ อย�างขัดเจน ถูกต�อง ครบถ�วน สมบูรณ, เป7นป8จจุบัน 
  6.1 ให�ความสําคัญเป6ดเผยและการเข�าถึงข�อมูลข�าวสารขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 
อย�างเป6ดกว�าง ท่ัวถึง บนพ้ืนฐานพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ควบคู�ไปกับการเป6ด
โอกาสการมีส�วนร�วมของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย และประชาชน 
  6.2 ให�ความสําคัญกับรูปแบบ วิธีการ การสื่อสารเพ่ือถ�ายทอดเก่ียวกับนโยบายท้ัง 6 ด�านให�บุคลากร
ใน อบต. รับทราบเพ่ือให�เกิดผลดีต�อความตระหนักและให�ความสําคัญถึงการปฏิบัติงานท่ีมีคุณธรรมและความโปร�งใส 
  6.3 ถ�ายทอดนโยบาย/มาตรการ การบริหารงานด�วยความซ่ือสัตย,สุจริตในหน�วยงานให�บุคลากรทุก
คนใน อบต. รับรู� เข�าใจและนําไปปฏิบัติอย�างมีคุณธรรมและความโปร�งใส และประชาสัมพันธ,ให�สาธารณชนได�ทราบ 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  4  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2564 
๑.      

 
(นายสุริยา  ตาสุวรรณ,) 

นายกองค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 
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 ตามยุทธศาสตร,ชาติว�าด�วยการปPองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ทางองค,การบริหารส�วนตําบล
หนองหล�ม มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร�องเรียนการทุจริต
ให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร,ชาติว�าด�วยการปPองกันและปราบปรามการทุ
มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการเรื่องร�องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ�าหน�าท่ีข้ึน ดังนี้ 
 “เจ$าหน$าท่ี” หมายความว�า ข�าราชการ พนักงานส�วนตําบล และพนักงานจ�างในองค,การบริหารส�วนตําบล
หนองหล�ม 
 “ทุจริต” หมายความว�า การแสวงหาประโยชน,ท่ีมีควรได�โดยชอบกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู�อ่ืน
 “ประพฤติมิชอบ” หมายความว�า การท่ีเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติ หรือละเว�นการปฏิบัติการอย�างใดอย�างหนึ่ง
ในตําแหน�งหรือหน�าท่ี หรือใช�อํานาจเป7นการฝ\าฝqนกฎหมาย ระเบียบ ข�อบัง
จะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช�เงินหรือทรัพย,สินของส�วนราชการ ไม�ว�าการปฏิบัติหรือละเว�นการ
ปฏิบัตินั้นเป7นการทุจริตด�วยหรือไม�ก็ตาม และให�หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล�อในหน�าท่ีดังกล�าวด�วย
 “ข$อร$องเรียน” หมายถึง ข�อร�องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ีโดยมิชอบของ
เจ�าหน�าท่ีของรัฐในสังกัด และข�อกล�าวหาเจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีไม�ได�ปฏิบัติหน�าท่ีราชการด�วยความรับผิดชอบต�อประชาชน 
ไม�มีคุณธรรมจริยธรรม ไม�คํานึงถึงประโยชน,ส�วนรวมเป7นท่ีต้ังและ
ของทางราชการท่ีเก่ียวข�อได�กําหนดไว�
 
 1. หลักเกณฑ และรายละเอียดในการร$องเรียน

1.1 หลักเกณฑ,การร�องเรียน
   1.1.1 เรื่องท่ีจะนํามาร�องเรียนต�องเป7นเรื่องท่ีผู�ร�องได�รับความเดือดร�อนหรือเสียหาย 
เนื่องมาจากเจ�าหน�าท่ีขององค,การบริหารส�วนตําบล
   (1) กระทําการทุจริตต�อหน�าท่ีราชการ
   (2) กระทําความผิดต�อตําแหน�งหน�าท่ีราชการ
   (3) ละเลยหน�าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดให�ต�องปฏิบัติ

(4) ปฏิบัติหน�าท่ีล�าช�าเกิดสมควร
   (5) กระทําการนอกเหนืออํานาจหน�าท่ี หรือขัดหรือไม�ถูกต�องตามกฎหมาย
 

1.1.2 เรื่องท่ีร�องเรียนต�องเป7นเรื่องจริงท่ีมีมูล มิใช�ลักษณะกระแสข�าวท่ีสร�างความเสียหาย
แก�บุคคลท่ีขาดหลักฐานแวดล�อมท่ีปรากฏชัดแจ�ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน�นอน

 
 

 
ประกาศองค การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร$องเรียนการทุจริต 

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

ตามยุทธศาสตร,ชาติว�าด�วยการปPองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ทางองค,การบริหารส�วนตําบล
มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร�องเรียนการทุจริต/แจ�งเบาะแส ด�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร,ชาติว�าด�วยการปPองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ท้ังนี้ จึงได�กําหนดหลักเกณฑ, 
มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการเรื่องร�องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

หมายความว�า ข�าราชการ พนักงานส�วนตําบล และพนักงานจ�างในองค,การบริหารส�วนตําบล

หมายความว�า การแสวงหาประโยชน,ท่ีมีควรได�โดยชอบกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู�อ่ืน
หมายความว�า การท่ีเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติ หรือละเว�นการปฏิบัติการอย�างใดอย�างหนึ่ง

ในตําแหน�งหรือหน�าท่ี หรือใช�อํานาจเป7นการฝ\าฝqนกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่ง อย�างใดอย�างหนึ่งซ่ึงมุ�งหมาย
จะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช�เงินหรือทรัพย,สินของส�วนราชการ ไม�ว�าการปฏิบัติหรือละเว�นการ
ปฏิบัตินั้นเป7นการทุจริตด�วยหรือไม�ก็ตาม และให�หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล�อในหน�าท่ีดังกล�าวด�วย

หมายถึง ข�อร�องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ีโดยมิชอบของ
เจ�าหน�าท่ีของรัฐในสังกัด และข�อกล�าวหาเจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีไม�ได�ปฏิบัติหน�าท่ีราชการด�วยความรับผิดชอบต�อประชาชน 
ไม�มีคุณธรรมจริยธรรม ไม�คํานึงถึงประโยชน,ส�วนรวมเป7นท่ีต้ังและไม�มีธรรมาภิบาลตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบแบบแผน
ของทางราชการท่ีเก่ียวข�อได�กําหนดไว� 

หลักเกณฑ และรายละเอียดในการร$องเรียน  
หลักเกณฑ,การร�องเรียน 

เรื่องท่ีจะนํามาร�องเรียนต�องเป7นเรื่องท่ีผู�ร�องได�รับความเดือดร�อนหรือเสียหาย 
เนื่องมาจากเจ�าหน�าท่ีขององค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม ในเรื่องดังต�อไปนี้ 

กระทําการทุจริตต�อหน�าท่ีราชการ 
กระทําความผิดต�อตําแหน�งหน�าท่ีราชการ 
ละเลยหน�าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดให�ต�องปฏิบัติ 
ปฏิบัติหน�าท่ีล�าช�าเกิดสมควร 
กระทําการนอกเหนืออํานาจหน�าท่ี หรือขัดหรือไม�ถูกต�องตามกฎหมาย

เรื่องท่ีร�องเรียนต�องเป7นเรื่องจริงท่ีมีมูล มิใช�ลักษณะกระแสข�าวท่ีสร�างความเสียหาย
แก�บุคคลท่ีขาดหลักฐานแวดล�อมท่ีปรากฏชัดแจ�ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน�นอน

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

ตามยุทธศาสตร,ชาติว�าด�วยการปPองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ทางองค,การบริหารส�วนตําบล    
แจ�งเบาะแส ด�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ            

จริตภาครัฐ ท้ังนี้ จึงได�กําหนดหลักเกณฑ, 
มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการเรื่องร�องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

หมายความว�า ข�าราชการ พนักงานส�วนตําบล และพนักงานจ�างในองค,การบริหารส�วนตําบล

หมายความว�า การแสวงหาประโยชน,ท่ีมีควรได�โดยชอบกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู�อ่ืน 
หมายความว�า การท่ีเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติ หรือละเว�นการปฏิบัติการอย�างใดอย�างหนึ่ง         

คับ คําสั่ง อย�างใดอย�างหนึ่งซ่ึงมุ�งหมาย  
จะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช�เงินหรือทรัพย,สินของส�วนราชการ ไม�ว�าการปฏิบัติหรือละเว�นการ
ปฏิบัตินั้นเป7นการทุจริตด�วยหรือไม�ก็ตาม และให�หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล�อในหน�าท่ีดังกล�าวด�วย 

หมายถึง ข�อร�องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ีโดยมิชอบของ
เจ�าหน�าท่ีของรัฐในสังกัด และข�อกล�าวหาเจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีไม�ได�ปฏิบัติหน�าท่ีราชการด�วยความรับผิดชอบต�อประชาชน 

ไม�มีธรรมาภิบาลตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบแบบแผน

เรื่องท่ีจะนํามาร�องเรียนต�องเป7นเรื่องท่ีผู�ร�องได�รับความเดือดร�อนหรือเสียหาย อัน

กระทําการนอกเหนืออํานาจหน�าท่ี หรือขัดหรือไม�ถูกต�องตามกฎหมาย 

เรื่องท่ีร�องเรียนต�องเป7นเรื่องจริงท่ีมีมูล มิใช�ลักษณะกระแสข�าวท่ีสร�างความเสียหาย
แก�บุคคลท่ีขาดหลักฐานแวดล�อมท่ีปรากฏชัดแจ�ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน�นอน 

/1.2 ข�อร�องเรียน 
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1.2 ข�อร�องเรียนให�ใช�ถ�อยคําสุภาพและต�องระบุข�อมูลต�อไปนี้ 
   � ชื่อ – นามสกุล และท่ีอยู�ของผู�ร�องเรียน 
   � ชื่อหน�วยงานหรือเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องท่ีเป7นเหตุแห�งการร�องเรียน 
   � การกระทําท้ังหลายท่ีเป7นเหตุแห�งการร�องเรียน พร�อมท้ังข�อเท็จจริงหรือพฤติการณ,ตาม
สมควรเก่ียวกับการกระทําดังกล�าว (หรือแจ�งช�องทางการทุจริตของเจ�าหน�าท่ีอย�างชัดเจนเพ่ือดําเนินการสืบสวน 
สอบสวน) 
   � คําขอของผู�ร�องเรียน 
   � ลายมือชื่อของผู�ร�องเรียน 
   � ระบุวัน เดือน ปA 
   � ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ 
  1.3 กรณีการร�องเรียนท่ีมีลักษณะเป7นบัตรสนเท�ห,จะรับพิจารณาเฉพาะรายการท่ีระบุ หลักฐานกรณี
แวดล�อมปรากฏชัดแจ�ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน�นอนเท�านั้น 

1.4 เรื่องร�องเรียนท่ีอาจไม�รับพิจารณา 
   ⌧ ข�อร�องเรียนท่ีไม�ได�ทําเป7นลายลักษณ,อักษร 
   ⌧ ข�อร�องเรียนท่ีไม�ระบุพยานหรือหลักฐานท่ีเพียงพอ 
   ⌧ ข�อร�องเรียนท่ีไม�มีตามรายการข�อ 1.2 
            1.5 ช�องทางการร�องเรียน ผู�ร�องเรียนสามารถส�งข�อความร�องเรียนผ�านช�องทาง ดังนี้ 
   1.5.1 ส�งข�อร�องเรียนด�วยตนเองโดยตรงได�ท่ีกล�องรับความคิดเห็น  
ต้ังอยู� ณ สํานักปลัดองค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 
   1.5.2 ส�งข�อร�องเรียนผ�านระบบออนไลน,ผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส,ได�ท่ี 
เว็บไซต�องค�การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม www.nonglom.go.th หัวข#อ “ร#องเรียนการทุจริต” 
   1.5.3 ทางไปรษณีย, : ท่ีอยู� สํานักงานองค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม  
เลขท่ี 103 หมู�ท่ี 5 ตําบลหนองหล�ม อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง รหัสไปรษณีย, 52190 
 
 2. กระบวนการพิจารณาดําเนินการ 
   2.1 เม่ือได�รับเรื่องร�องเรียน สํานักปลัด อบต. จะรวบรวมข�อมูลการร�องเรียนเสนอนายกองค,การ
บริหารส�วนตําบลหนองหล�มในกรณีเป7นลักษณะบัตรสนเท�ห,ให�พิจารณาเฉพาะรายท่ีมีลักษณะตามท่ีกําหนดไว�ใน
ประกาศนี้ 
  2.2 กรณีท่ีนายกองค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�มเห็นสมควรให�แต�งต้ังคณะกรรมการสอบสวน
ข�อเท็จจริงหรือมอบหมายให�ผู�ใดตรวจสอบข�อเท็จจริงให�ดําเนินการตามคําสั่งนั้น 
  2.3 ให�คณะกรรมการสอบสวนข�อเท็จจริงท่ีได�รับการแต�งต้ัง มีหน�าท่ีรวบรวมข�อเท็จจริงท่ีเก่ียวข�อง 
และพิจารณาไต�สวนหาข�อเท็จจริงว�าเรื่องร�องเรียนมีมูลหรือไม�อย�างไร โดยให�ดําเนินการให�แล�วเสร็จโดยเร็ว พร�อมท้ัง
นําความเห็นเสนอผู�บริหารท�องถ่ิน ว�ามีการกระทําทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการทุจริตการจัดซ้ือจัดจ�างเกิดข้ึน
หรือไม� และเป7นการกระทําผิดวินัยหรือไม� หากเป7นกรณีไม�มีมูลตามท่ีร�องเรียนในเสนอความเห็นต�อนายกองค,การ
บริหารส�วนตําบลหนองหล�มสั่งยุติเรื่อง 
  2.4 ในกระบวนการพิจารณาสอบสวนข�อเท็จจริงให�ดําเนินการอย�างลับและต�องเป6ดโอกาสให�
บุคลากรผู�ถูกกล�าวหาพิสูจน,ข�อเท็จจริงอย�างเป7นธรรมและให�การคุ�มครองพยานท่ีเก่ียวข�อง 
 
 

/2.5 ให�คณะกรรมการ... 
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  2.5 ให�คณะกรรมการสอบสวนข�อเท็จจริงดําเนินการสอบสวนและรายงานผลการสอบสวนต�อนายก
องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�มตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
 
 3. การกํากับติดตามข$อร$องเรียน 
  3.1 เม่ือมีการดําเนินการในเบ้ืองต�นเป7นประการใด ให�แจ�งผู�ร�องเรียนทราบภายใจระยะเวลาสิบห�าวัน
เว�นแต�กรณีท่ีผู�ร�องเรียนไม�ให�ข�อมูลท่ีสามารถติดต�อกลับไปยังผู�ร�องเรียนได� 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  4  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564 
๑.      

 
(นายสุริยา  ตาสุวรรณ,) 

นายกองค,การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


