
 
 
 

             (ส ำเนำคู่ฉบับ) 
 

     ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
    เรื่อง  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
           ................................................... 

    ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด าเนินการประ เมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนให้เกอดการปรับปรุงระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในองค์กร  ช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการท างานที่ดีสร้างความ
เชื่อมั่นจากประชาชนที่มีต่อองค์กร  และเพ่ือก าหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง มุ่งม่ันพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง จึงได้จัดท ามาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต และแนวทาง
การด าเนินงานของบุคลากรเพ่ือยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ดังนี้ 
   1.มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าโง มีความถูก ต้อง ครบถ้วน ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน  ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถเข้าถุงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก สามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง
ได้  จึงก าหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะดังนี้ 
    1.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล 
    (1) ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศ มีหน้าที่เผ ยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดย อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย 
โครงสร้างองค์กร  ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติรา ชการประจ าปีและติดตามผลการด าเนินงานตาม
เป็นปฏิบัติราชการประจ าปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน มาตรฐานและข้ันตอนการ
ให้บริการเป็นต้น 
    (2) ผู้ได้รับมอบหมายตามข้อ 1 มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารช่องทางอ่ืนๆ เช่น สื่อ
สังคม ออนไลน์ ปิดประกาศศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ 
    (3) กลุ่มงาน มีหน้าที่สนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้รับผิดชอบส าหรับเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางที่รับผิดชอบ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
    1.2  การก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล 
    (1) ให้หัวหน้ากลุ่มงาน ดูแลและติดตา มผลการด าเนินงาน และก ากับให้มีการรายงาน
ผลโดยส่งข้อมูลให้บุคคลผู้รับผิดชอบตามข้อ 1.1 ขึ้นเผยแพร่บนเว็ปไซต์ 
    (2) ให้มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยจัดท าสถิติการให้บริการและผู้
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารทุกสิ้นปีงบประมาณ และรายงานผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงทราบ 
    
   2.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม จึงให้
ถือปฏิบัติดังนี้ 
 

/2.1 ประกาศ... 
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    2.1  ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วันท าการ
หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
    2.2  เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับกา รจัดซื้อจัดจ้าง  เพ่ือให้สาธารณะชน
สามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้  โดยมีองค์ประกอบตามกฎหมาย ระเบียบ ก าหนด 
    2.3  ก าหนดแนวทางตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคาเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
    2.4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเก่ียวข้องกับ
ผู้เสนอราคาทั้งประโยชน์ส่วนตน  และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
    2.5  ห้ามมิให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ด ารงต าแหน่งที่ท าหน้าที่ทับซ้อน 
    2.6  เจ้าหน้าที่ท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนอ
ราคา ดังนี้ 
    (1) ตรวจสอบชื่อ – สกุล ของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องกับบุคลากรใน
หน่วยงานหรือไม่ เช่น บิดา มารดา พ่ีน้อง ญาติ เพ่ือน คู่แข่ง ฯลฯ 
    (2)  ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือ
เกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ 
    (3)  ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน /โครงการ ทั้งประโยชน์
ส่วนตน  หรือผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 
    (4)  ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้หัวหน้า
หน่วยงานทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
 
   3.มาตรการป้องกันการรับสินบน   เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล
ป่าโมง เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบ ปลอดจากการทุจริต โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 
    3.1  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงค านึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ ที่
ปฏิเสธการรับหรือให้สินบนโดยจะไม่ด าเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 
    3.2  การจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุก
ประเภทซึ่งการด าเนินการต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    3.3  บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง จะต้องไม่น าเสนอว่าจะให้หรือรับสินบน
จากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอ่ืนใดมีจุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท า
อันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 
    3.4  บุคลากรองค์การบริหาร ส่วนต าบลป่าโมงต้องปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับการับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยเด็ดขาด 
    3.5  บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าโมงจะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบน
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว หรือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองคลัง  
หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอ่ืนใด 
    3.6  เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงาน
ผู้บังคับบัญชาหรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
    3.7  จัดให้มีช่องทางและประชาสัมพันธ์ ในการร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการรับสินบนของหน่วยงาน 
และให้รายงานข้อมูลการรับแจ้งเบาะแสการเรียก หรือรับสินบนผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

/4.มาตรการป้องกัน 
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   4.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม(ผลประโยชน์
ทับซ้อน )  เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่ งใสตรวจสอบได้ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐ จึงได้ก าหนดมาตรการและให้ถือปฏิบัติเป็นมาตรการเดียวกัน ดังนี้ 
    4.1  มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
     (1)  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ จัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองาน  ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับบุคลา กรภายในองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  ทั้งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
     (2)  ห้ามมิให้บุลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  ใช้อ านาจในต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่ด าเนินงานหรือโครงการที่เอ้ือผลประโยชน์กับตนเองทั้งท่ีเกี่ยวกับเงินและไม่เก่ียวกับเงิน 
     (3)  ห้ามมิให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงด ารงต าแหน่งใดๆ ที่
อาจส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
    4.2  แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน 
     (1) ตรวจสอบ ชื่อ – สกุล ของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์ หรือเก่ียวข้องกับ
บุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ เช่น ญาติ พี่ น้อง เพ่ือน คู่แข่ง หรือศัตรู เป็นต้น 
     (2)  ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์
หรือเก่ียวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ 
     (3)  ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน / โครงการ ทั้ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 
     (4)  ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองาน
หรือไม่ เช่น การรับสินบน การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ การด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกับก ารจัดซื้อจัดจ้าง การรับ
ของขวัญหรืออ่ืนๆ 
   5.มาตรการการใช้ดุลพินิจ  และอ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลพินิจในการออกค าสั่ง  อนุญาต อนุมัติ ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
ป่าโมง  เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้ก าหนดมาตรการการใช้ดุลพินิจของผู้บริหารไว้  ดังนี้ 
    5.1  ก ากับดูแลข้าราชการและบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน  โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

5.2  ก ากับดูแลกระบวนการบริหารบุคคล ตั้งแต่สรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร เลื่อน
ต าแหน่งการฝึกอบรม  การมอบหมายงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ในการบริหารงานบุคคล  จะต้องมีการสอนงานแลกเปลี่ยนค วามรู้และ
มอบหมายงานที่เป็นธรรม เท่าเทียม มีการเสนอแนวคิดที่แตกต่างและไม่เลือกปฏิบัติ 

6.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมทางการบริหารเกี่ยวการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชน และของชาติที่จะ
ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน การมีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย ตลอดจนมีการมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้อ านาจหน้าที่ของรัฐ  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงได้ก าหนดวิธีการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น  ได้ดังนี้ 

 6.1 การลงมติสมัครเป็นผู้บริหารหรือสมาชิกสภา อบต. 
 6.2 การใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารหรือสมาชิกสภา อบต. 
 6.3  การเสนอให้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 6.4  การเสียภาษีอากร และค่าธรรมเนียงต่างๆท่ี อบต .จัดเก็บเพ่ือน ามาใช้ในการ

บริหารงานภายในหน่วยงาน 
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 6.5 การให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารท้องถิ่นในการด าเนินงาน/โครงการต่างๆ 
7.การมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  
 7.1  ติดตามตรวจสอบการบริหารงานของ อบต . ว่าด าเนินงานด้วยความโปร่งใส

ยุติธรรมตรงตามความต้องการของประชาชนหรือไม่ 
 7.2  ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบังคับงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีของ อบต.ว่าถูกต้องโปร่งใสและเกิดประโยชน์หรือไม่ 
 7.3  ขอทราบข้อมูลข่าวสารจาก อบต.หากเห็นว่าท างานไม่โปร่งใส 
 7.4  การเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือแสดงความคิดเห็นประกอบกา รพิจารณา

แผนงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่มีผลกระทบต่อประชาชนในท้องถิ่น 
 7.5  ตรวจสอบแผนพัฒนาของ อบต .  ว่าตรงกับปัญหาความเดือดร้อนและความ

ต้องการของประชาชนหรือไม่ 
 7.6  คัดค้านข้อบังคับ หรือมติของ อบต. ที่ท าให้ประชาชนเดือดร้อน 
 7.7  ถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภา อบต. ที่มีพฤติกรรมไม่สุจริต 
 
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

    ประกาศ   ณ   วันที่    3    เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ.  2562 
 
 

 
       (นายแก้ว  ยิ่งวงค)์ 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


