
 
 
 
 
 
 

 
 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

เรื่อง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
.............................................................................. 

 เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและ 
เกิดประโยขน์สูงสุด  จึงกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ   ดังนี้ 

๑.  จัดทำแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจำปี   และประกาศเผยแพร่ในระบบสารสนเทศขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  ภายใน  ๓๐  วันทำการ   หลังจากวันทีไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้ประชาชน 
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ 

๒.  จัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทัง้ 
เอกสารหลักฐานประกอบ    ภายใน  ๕  วันทำการ  หลักจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ 
และจัดเก็บไว้เป็นระบบ  เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูล  ดังนี้ 

(๑)  รายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง 
(๒)  เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ 

 เฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น  (ถ้ามี) 
(๓)  ประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวนและเอกสารอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
(๔)  ข้อเสนอผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
(๕)  บักทึกรายการผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
(๖)  ประกาศการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
(๗)  สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  รวมทัง้การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(ถ้ามี) 
(๘)  บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 

๓.  ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ 
หรือคู่สัญญาในงานนั้น ทั้งนี้การมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง 

๔.  ห้ามมิให้บุคลากรหน่วยงานใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ดำเนินงานโครงการที่เอ้ือผลประโยชน์กับ 
ตนเองทั้งที่เก่ียวกับตัวเงินหรือทรัพย์สิน  และผลประโยขน์อ่ืน ๆ  ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน 

๕.  จัดให้มีระบบตรวจสอบเพ่ือป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ  หรือคู่สัญญาของ 
หน่วยงานโดยให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบเพื่อป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกบัผู้ยื่นข้อเสนอ 
หรือคู่สัญญาของหน่วยงาน   

๖.  ให้กองคลัง  รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาปีละ  ๒  ครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๐   เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

                                                   
(นายเติม     พันชนะ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

 



 
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 
เรื่อง หลักเกณฑ ์มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน 

กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
............................................................................... 

 

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ    องค์การบริหารส่วนตำบล 
โนนเมืองพัฒนา มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือทำ
หน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
ในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

เพ่ือให้การดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล 
โนนเมืองพัฒนา  เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ดังนี้  

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า“ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรการ  
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโนนเมือง”  
 

ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้  
“เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า  พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในองค์การ 

บริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 
“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง 

หรือผู้อื่น  
“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดใน 

ตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่ง  อย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเปน็การทุจริตดว้ยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าว
ด้วย  

“ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบ
ต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้กำหนดไว้  

“การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนำเรื่อง 
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรอือ่ืน ๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมกับ
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดำเนินการภายในเวลา สิบห้าวัน ทั้งนี ้กรณีท่ีข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุ
ชื่อและท่ีอยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมลติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การนำ
เรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือนดำเนินคดี หรืออ่ืน ๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย  
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ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน  
                            3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน  

  3.1.1 เรื่องท่ีจะนำมาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อัน 
เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาในเรื่องดังต่อไปนี้  

(1) กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  
(2) กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ  
(3) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ  
(4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกิดสมควร  
(5) กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที ่หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  

  3.1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่ 
บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน  

       3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้  
 3.2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน  
 3.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  
 3.2.3 การกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตาม 
         สมควรเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่าง 
        ชัดเจนเพื่อดำเนินการสืบสวน สอบสวน)  
3.2.4 คำขอของผู้ร้องเรียน  
3.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน  
3.2.6 ระบุวัน เดือน ป ี 
3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)  

  3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณี 
แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  

  3.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา  
      3.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ  

                           3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ  
                           3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2  

  3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้  
3.5.1 ส่งขอ้ร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ องค์การบริหารส่วนตำบล 

                                       โนนเมืองพัฒนา  เลขที่ 32 หมู่ที ่5 ตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  
                                       จังหวัดนครราชสีมา  

3.5.2 ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.nonmeangpattana.go.th  (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)  
3.5.3 ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมตำบลโนนเมืองพัฒนา 
3.5.4 ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์  

- หนังสือร้องเรียน (ลงซื่อผู้ร้องเรียน)  
- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงซื่อไม่ร้องเรียน)  
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3.5.5 รอ้งเรียนทางโทรศัพท์   044 - 001146  
3.5.6 ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ค “อบต.โนนเมืองพัฒนา”  

 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๐   เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
  

                                                             
(นายเติม     พันชนะ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา   
เรื่อง  มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

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

                  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  ตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและ 
ประพฤติมชิอบ  ส่งเสริมธรรมาภิบาล  โดยยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม  และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานเป็นหลักสำคัญขององค์กร  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเกิดการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  จึงกำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพ่ือ
เสริมสร้างความโปร่งใส  และป้องกันการทุจริต  ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ  ดังนี้ 

๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลพินิจ 
๑.๑  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น  ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  

ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจให้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน   
  ๑.๒  ให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ  และจัดให้มีคู่มือการ
ปฏิบัติงาน หรือหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่แสดงถึงกระบวนการ 
ขั้นตอน  ระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน   
  ๑.๓  ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นตามกฎหมาย กฎ  
ระเบียบ  ประกาศ คำสั่ง   ข้อบังคับ หรือหลักเกณ์อ่ืนใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  ต่อผู้บังคับบัญชา  
เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการหาข้อทุจริต  วิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และป้องกัน 
  ๑.๔  ให้ดำเนินการสำรวจ  วิเคราะห์ ตรวจสอบและจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมถึงการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ 
คำสั่ง  หรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  รวมถึงรวบรวมข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง 
   ๒. มาตรการเสริมสร้างการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
                    ๒.๑  ผู้บ ังคับบัญชาต้องให ้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการปฏิบัต ิตามกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน   
                    ๒.๒  ผู้บังคับบัญชาจต้องสื่อสารถึงความสำคัญและแนวทางในการดำเนินการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   

                    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                    
ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๐   เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

                                                            
         (นายเติม    พันชนะ) 

     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 
  เรื่อง   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

…………………………………………………………. 
เพ่ือให้การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา เป็นไปตามเจตจำนงสุจริต 

ตามแนวนโยบายในดา้นความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานในทุกระดับ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  จึงกำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม   ดังนี้  

๑. ให้ประกาศเจตจำนงในการบริหารองค์กรอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลภายนอกทราบ  

๒. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร หวัหน้าส่วนราชการ ใหค้รอบคลุมถึงการประพฤติตน 
เป็นแบบอย่างทีด่ีการควบคุม กำกับ ติดตาม สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการเพ่ือป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา  

๓. กำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการสอดส่องและร่วมกันป้องกัน  
การกระทำที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ละเลยเพิกเฉยต่อการกระทำที่
เข้าข่ายดังกล่าว ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

๔. กำหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึง  
                   ๔.๑  การไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น  

              ๔.๒  การไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ 
                     ตนเองหรือผู้อ่ืน  
         ๔.๓  การไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์ 
                      อ่ืนใด ในการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับงานของหน่วยงาน  
         ๔.๔  การไม่นำข้อมูลความลับของหน่วยงาน ไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ประโยชนข์อง 
                      พวกพ้องและครอบครัว  
         ๔.๕  การไม่นำเงิน บุคลากร และทรัพย์สินใด  ๆ ของหน่วยงานไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
                      หรือผู้อื่น  
         ๔.๖  การไม่ใช้เวลางาน ในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน  
         ๔.๗  การไม่รับงานและปฏิบัติงานภายนอก ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับหน่วยงาน ไม่ 
                     ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นการเฉพาะ 
                     จากผู้บริหาร  
        ๔.๘ การไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจในการให้คุณให้โทษ การ 
                    พิจารณาตัดสิน/อนุมัติโครงการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นเหตุในการเลือก 
                    ปฏิบัติ  
 
 
 
 



-๒- 
 
 

๕. กำหนดให้จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพ่ือหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยพิจารณาถึงนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์และกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  

๖. กำหนดให้จัดอบรมและสร้างช่องทางการรับรู้แก่บุคลากรเพื่อสร้างความตระหนักและความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

๗. กำหนดให้จัดทำคู่มือและแนวทางปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงและป้องกันการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในส่วนของพันธกิจและระบบที่รับผิดชอบโดยพิจารณาถึงนโยบายความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง ตลอดจนสื่อสารให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบ
และนำไปปฏิบัติ  

๘. กำหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาและอนุมัติโครงการ หรือ  
รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงนามในแบบฟอร์มรับรองการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับ 
ผู้เสนองานและผู้เสนอราคาในโครงการหรือการดำเนินการนั้น ๆ หรือเปิดเผยความมีส่วนเกี่ยวข้องและการมีส่วนได้ส่วน
เสียให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งต้องได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะ หรือได้รับอนุมัติในหลักการจากผู้บริหารก่อนจึงจะเข้าร่วมการ
พิจารณาอนุมัติและดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวได้ 

๙. กำหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรคณะจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเองหรือญาติ 
ที่มีความเกี่ยวดองในครอบครัว มีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของหน่วยงาน เป็นประจำทุกปี และทุกครั้งที่พบ
รายการตามที่ระบุ โดยจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา  

๑๐.  กำหนดให้การรับบริจาคต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยงาน และ 
กระทำอย่างโปร่งใส โดยมีวัตถุประสงค์ในการบริจาคท่ีชัดเจนและจะต้องไม่เป็นการบริจาค ที่ทำขึ้นเพ่ือปกปิดการให้
สินบน และให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามความเป็นจริง  

๑๑. กำหนดให้มีช่องทางเพ่ือให้บุคคล หรือหน่วยงานภายนอก สามารถแจ้งข้อมูลทางลับแก่ 
ผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกบัการกระทำที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

๑๒. กำหนดให้มีกระบวนการให้ความเป็นธรรมและปกป้องผู้บริหารและบุคลากรที่รายงานให ้
ข้อมูลเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

๑๓. กำหนดให้มีการดำเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมต่อ 
ผู้บริหารและบุคลากรซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระทำความผิดที่เก่ียวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ทั้งในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุน หรือมีการรับรองข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นเท็จรวมถึง
การเพิกเฉยต่อการกระทำผิด หรือการรับทราบว่ามีการกระทำความผิดแต่ไม่ดำเนินการจัดการให้ถูกต้อง  

  ๑๔. ให้การสนับสนุน ยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่ผู้บริหารและบุคลากรที่มีความซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริต มี
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

๑๕. กำหนดให้งานบริหารจัดการความเสี่ยงจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงและการบริหาร 
จัดการความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือพิจารณา อย่างน้อย ปีละ ๑  ครั้ง  

๑๖. กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิด 
การทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดำเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือลดและป้องกัน
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม  

 
 



-๓- 
 
 
 

๑๗. กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกระบวนการตรวจสอบ 
และควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม  

๑๘. กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินการใน 
การตรวจสอบและควบคุมภายใน รวมถึง การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในที่ประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการทราบอย่างน้อย ปี ละ  ๑  
ครั้ง 

       จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                  
 ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๐   เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

      

                                                                  
         (นายเติม     พันชนะ) 

       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา   
เรื่อง    นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

................................................. 
รัฐบาลกำหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญและ 

ถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
พัฒนา จึงได้กำหนดให้นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญ ทั้งนี้
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบ
ได ้ปลอดจากทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๑.  ข้าราชการและลูกจ้างทุกคน  ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับ 
หรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

๒. ข้าราชการและลูกจ้างทุกคน จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
หรือประโยชน์ของส่วนราชการ/หน่วยงาน หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ/หน่วยงาน หรือประโยชน์ของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอ่ืนใด 

๓. ข้าราชการและลูกจา้งทุกคน จะต้องไม่เสนอว่าจะทำให้ สัญญาว่าจะทำให้หรือรับสินบนจาก 
เจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีจุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการ 
กระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 

๔. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชา 
หรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

๕. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  คำนึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ท่ี 
ปฏิเสธการรับสินบน โดยจะไม่ดำเนินด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 

๖. สำหรับจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด 
การดำเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๗. การดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามท่ีกำหนดไว้ ตลอดจนแนวทาง 
ปฏิบัติอื่นใดที่เห็นสมควรกำหนดในภายหลังเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายนี้ 

                    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                                   ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๐   เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

                                                            
         (นายเติม     พันชนะ) 

     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 


