
 
                                   

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ 
เรื่อง  หลักธรรมมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

************************ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็นพระ

ราชกฤษฎีกาที่ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการ  การสั่งการให้ส่วนราชการ  และข้าราชการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการเพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการ  เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ  และให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  การ
บริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการนี้  ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เพ่ือให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างประโยชน์สุขประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพ  เกิดความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจของรัฐ  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น  และประชาชนดีรับการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการ  รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ   จึงขอประชาสัมพันธ์
ให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างและประชาชนทราบ    

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
    

          ประกาศ ณ วันที่  ๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
                       

                                                               (นายนิพล   วิเศษรจนา) 
                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                   

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการ 

************************ 
รัฐบาลก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญและ 

ถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ  ได้ตระหนังและให้ความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานภาครัฐ  โดยมีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลมีความถูกต้อง โปร่งใส  
เป็นธรรม  ตรวจสอบได้  และระมัดระวังไม่ให้มีการแสวงหาประโยชน์  การรับผลประโยชน์  การใช้อิทธิพลในฐานะ
และต าแหน่งหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง  ในการจัดหาหรือการใช้ข้อมูลน าไปใช้ประโยชน์  รวมทั้งก าหนดแนวทางการ
ตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงานสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ  ดังนี้ 
  ๑. ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง พึงเห็น
ความส าคัญและมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  จะต้องไม่เรียกร้อง  จัดหา  หรือรับสินบนในทุก
รูปแบบ  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  เพ่ือแลกกับการให้บริการหรืออ านวยความสะดวก  ให้กระท าการ                   
ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 
  ๒. ห้ามมิให้มีการรับหรือให้สินบนในการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท  ต้องด าเนินการเป็นไป        
อย่างซื่อสัตย์  สุจริต  โปร่งใส  ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๓. การรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน  ไม่ว่าจะเป็นเงิน  วัสดุหรือทรัพย์สินแก่กิจกรรมหรือ
โครงการใดของหน่วยงานต้องปฏิบัติตมระเบียบและมีใบเสร็จรับเงินหรือมีหลักฐานการรับเงินประกอบรายงานทุกครั้ง 
  ๔. การด าเนินงาน/การอนุมัติ  อนุญาตต่าง ๆ  ของส่วนราชการ  จะต้องไม่มีการแทรกแซงจากฝ่าย
การเมืองหรือผู้มีอ านาจ  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
  ๕. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าค่ายการผิดเกี่ยวกับการรับหรือการให้สินบน
จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน 
  ๖. กรณีเกิดการกระท าผิดที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน  จะต้องถูกลงโทษตามระเบียบของทาง
ราชการ 
  ๗. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการรับสินบนให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ  เป็นประจ า
ทุก ๖  เดือน 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่  ๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                       

                                                              
 (นายนิพล   วิเศษรจนา) 

                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ   



 
                                   

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ 
เรื่อง  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

************************ 
                   พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส    
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ดัชนีความโปร่งใส  ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัด
จ้าง  ก าหนดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม
สุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง  เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการใน
องค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุเป็นไปด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  จึงให้ถือ
ปฏิบัติ  ดังนี้ 

๑. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ภายในระยะเวลา ๓๐ วันท าการหลังจาก 
วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

๒. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เพ่ือให้สาธารณชนสามารถ 
ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้  โดยมีองค์ประกอบตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  ก าหนด 

๓. ก าหนดแนวทางตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างและผู้เสนอราคา  เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีความเกี่ยวข้องกับผู้ 
เสนอราคาทั้งประโยชน์ส่วนตน  และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

๕. ห้ามมิให้บุคลากรภายนอกหน่วยงาน  ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ด าเนินงานโครงการที่ 
เอ้ือผลประโยชน์กับตนเองทั้งท่ีเกี่ยวกับตัวเงินและไม่เกี่ยวกับตนเงิน  ทรัพย์สิน  หรือสิทธิประโยชน์ทุกรูปแบบ 

๖. หา้มมิให้บุคลากรภายในหน่วยงาน  ด ารงต าแหน่งที่ท าหน้าที่ทับซ้อน 
๗. เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนอ 

ราคา  ดังนี้ 
                   ๗.๑  ตรวจสอบชื่อ – สกุล  ของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องบุคลากรใน
หน่วยงานหรือไม่ เช่น บิดา  มารดา พีน่้อง ญาติ  คู่แข่ง ฯลฯ 
                     ๗.๒  ตรวจสอบสถานที่อยู่  สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือ
เกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ 

                   ๗.๓  ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการทั้งผลประโยชน์
ส่วนตน  หรือผลต่อประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 

๘. ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ให้หัวหน้าส่วน 
ราชการทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
 
 



 
-๒- 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
    

       ประกาศ ณ วันที่  ๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                       
                                                             (นายนิพล   วิเศษรจนา) 
                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                                   

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

************************ 
องค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ  ได้มีนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิ

บาล  โดยมุ่งเน้นการวางรากฐานการพัฒนาให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาว  ทั้งในส่วนขององค์กรและ
ชุมชนซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาองค์กรและชุมชนให้เกิดความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลต าหรุจึงยึดแนวทางการบริหารจัดการที่ดีในทุกระดับ  ให้มีความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้  และ
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ประกาศเจตจ านงในการบริหารงาน  เพ่ือให้การด าเนินการในเรื่องดังกล่าว  เป็นไปอย่าง
เป็นรูปธรรม  ชัดเจน  และมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  เรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน  ดังนี้ 

๑. ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ  ต้องมีความเข้าใจความหมายของ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict  of  Interest) 
   ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  หรือผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติ
หน้าที่โดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก  ซึ่งถือว่าเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดขั้น
แรกที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ  ส านักงาน ก.พ.  ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์
ส่วนรวม  หมายถึง  สถานการณ์หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง  ข้าราชการ  หรือผู้บริหารมี
ผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ  หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่  และ
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม   

๒. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์  หรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒.๑  ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ 
 กระท าเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลักของผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลต าหรุ   ต้องตัดสินใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย  จะต้องท างานในขอบเขตหน้าที่  
พิจารณาความถูกผิดไปตามข้อเท็จจริง  ไม่ให้ประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง  รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล  
ปฏิบัติงานต่อทุกคนอย่างเป็นกลาง  ไม่มีอคติล าเอียงในเรื่องต่าง ๆ  เช่น  ศาสนา  อาชีพ   จุดยืนทางการเมือง  
เผ่าพันธุ์  วงศ์ตระกูล  ฯลฯ  ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ  ไม่เพียงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
เท่านั้น  แต่ต้องมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้วย 

๒.๒ สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด 
 การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัยกระบวนการแสวงหาที่เปิดเผยและมีการจัดการที่

โปร่งใส  โดยเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบและมีความรับผิด เช่น  การโอน (ย้าย)  ข้าราชการ  จากต าแหน่งที่
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน  การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่  
ถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้า  อันจะท าให้



ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ  ให้ความร่วมมือและสร้างความน่าเชื่อมั่นแก่ประชาชน  ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้เสีย 

 
-๒- 

๒.๓ ส่งเสริมความรับผิดชอบของส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างการแก้ปัญหาหรือ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

ซึ่งจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของผู้ปฏิบัติงานและของ
องค์กร  การจัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กร  ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบ
นโยบาย  รวมถึงผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรับผิดชอบโดยการระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี  จัดการกับเรื่องส่วนตน
เพ่ือหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่จะสามารถกระท าได้และผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้วย  

๒.๔ สร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ผู้บริหารจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเมื่อมีประเด็น

ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน  และสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่  ดังนี้ 
- ให้ข้อแนะในการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน  เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และ

การปฏิบัติ  รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการท างาน 
- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสบาย

ใจในการเปิดเผยและหารือเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ท างาน 
- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ผู้ปฏิบัติงานเปิดเผย  เพ่ือมิให้มี

ผู้น าไปใช้ในทางที่ผิด 
 - ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์

ทับซ้อน  เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตาม 
๓. ข้อไม่พึงปฏิบัติ 

   ๓.๑ ไม่พึงรับสิ่งตอบแทนที่เป็นเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินที่มีมูลค่าสูงเกินกว่าความเหมาะสมและ
ได้มาโดยมิชอบ 
   ๓.๒  ไม่พึงตัดสินในในหน้าที่การท างาน  โดยมีเรื่องของการเงินและการเมืองเข้ามา
เกี่ยวข้อง  เช่น  การลงคะแนนเสียงของผู้ปฏิบัติงานเพื่อออกกฎหมายหรือกระท าการอ่ืนใดที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม 
   ๓.๓  ไม่พึงท างานในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือจัดซื้อจัดจ้าง  หลังพ้นจาก
ต าแหน่งหน้าที่ไปแล้ว  เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้ผู้นั้นน าข้อมูลภายในที่ตนทราบ ไปใช้ประโยชน์หลังจากพ้นต าแหน่ง  
และป้องกันการใช้สิทธิพิเศษในการติดต่อในฐานะที่เคยปฏิบัติงานมาก่อน 
  ๔. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
   การด าเนินการเพ่ือการป้องกันความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์   หรือผลประโยชน์     
ทับซ้อน  โดยส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระท าที่เป็นประโยชน์ทับซ้อนสามารถแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้  รวมถึงไม่มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
    

       ประกาศ ณ วันที่  ๔  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 



                      ร้อยต ารวจตรี 
                                                               (กนกศักดิ์   มุทธากาญจน์) 
                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ   
 


