
 

 
 
 
 
 
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ภายในหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง 

 
 
 
 



 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
เร่ือง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

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

ด้วยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เป็นประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) 
ให้เทศบาลกำหนดมาตรการในการ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ จึงมี
มาตรการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
๑.๑ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอย่างน้อยตาม มาตรา ๗ พระราชบัญญัติ

ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ .ศ. ๒๕๔๖  และไม่ เผยแพร่ข้อมูลตาม มาตรา ๑๔  และ ๑๕
พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

๑.๒ ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน    
โดยคำนึงถึง ความเหมาะสมกับสถานการณ์ และความพร้อมของบุคลากร/ทรัพยากรในหน่วยงาน  

๑.๓ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

๑.๔ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
บนเว็บไซต์  

๒. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
๒.๑ ลักษณะ/ประเภทข้อมูลท่ีหน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่  

(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน  
(๒) สรุปอำนาจหน้าท่ีท่ีสำคัญและวิธีดำเนินงาน  
(๓) สถานท่ีติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับ

หน่วยงานของรัฐ  
(๔) กฎ ข้อบังคับ คำส่ัง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน และนโยบาย  
(๕) แผนงาน โครงการ ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน การใช้จ่าย

งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
(๖) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
(๗) อื่น ๆ ตามความเหมาะสม  

๒.๒ ระบุวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบุเวลาการดำเนินการและผู้มีหน้าท่ี
รับผิดชอบ ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน 

/๓. กำหนด... 



- ๒ - 
 

๓. กำหนดกลไกการกำกับติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล โดยแต่งต้ังคณะทำงานหรือ 
มอบหมายเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานในการดูแลเว็บไซต์ เพื่อให้มีการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง  
เป็นปัจจุบัน รายงานผลการดำเนินงาน สรุปปัญหาและอุปสรรคต่อหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ จำนวนข่าว      
ท่ีเผยแพร่ จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของหน่วยงาน จำนวนผู้ขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์ เป็นต้น  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี 23 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

 

                                                                         (นายไพรัตน์  ทองหยอด) 
                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
เร่ือง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม 

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

  เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ เป็นไปตามเจตจำนงสุจริต    
ตามแนวนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในทุกระดับ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยให้ผู้รับบริการหรือ      
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามความเหมาะสม ดังนี้ 
     1. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ      
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือส่วนราชการภายในแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย 
  2. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการหรือการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลและส่วนราชการภายในอย่างเป็นระบบ 
  3. การมีส่วนร่วมให้เข้ามามีบทบาท โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ทำงานในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหรือส่วนราชการภายในกับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างจริงจัง และมีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน 
  4. การมีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือ โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
บทบาทในการตัดสินใจ ต้ังแต่ระบุปัญหา พัฒนาทางเลือกและแนวทางแก้ไขรวมท้ังการเป็นภาคีในการดำเนิน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือส่วนราชการ 
  5. มี ส่วนร่วมในด้านการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยเปิดโอกาส            
ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทในการร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนรสิงห์ 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี 23 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

 

                                                                         (นายไพรัตน์  ทองหยอด) 
                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
 



 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 

เร่ือง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
---------------------------------------- 

  เพื่อให้การบริหารราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และนโยบายของรัฐบาล องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ จึงได้กำหนดมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใส   
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 

๑. ให้เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห ์ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ดำเนินการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

๒. ให้เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห ์ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ดำเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐   
โดยดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ           
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement e-GP) ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 
แต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

        (๑) จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
        (๒) ทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
        (๓) ดำเนินการจัดหา 
        (๔) ขออนุมัติส่ังซื้อหรือจ้าง 
        (๕) การทำสัญญา 
        (๖) การบริหารสัญญา 
        (๗) การควบคุมและการจำหน่าย 
๓. ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์  ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับ       

การจัดซื้อจัดจ้าง เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ และ
ให้คณะกรรมการต่างๆ ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องให้คำรับรอง
เป็นหนังสือว่าจะไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 

๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์  ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับ       
การจัดซื้อจัดจ้าง ยอมให้ผู้อื่นอาศัยหน้าท่ีของตนหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างกับองค์การบริหารส่วน
ตำบลนรสิงห์  

๕. ให้หัวหน้าหน่วยงาน กำกับ ดูแล การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติ
หน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีปล่อยปละละเลยให้ถือเป็นความผิดทางวินัย 

 
 
 



จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี 23 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

 

                                                                         (นายไพรัตน์  ทองหยอด) 
                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 

เร่ือง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทจุริต 
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารสว่นตำบลนรสิงห์ 

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

 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ทางองค์การบริหารส่วน
ตำบลนรสิงห์ มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ท้ังนี้ จึงได้กำหนด
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการ ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีขึ้น ดังนี้ 

 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วน
ตำบลนรสิงห์ 

 “ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ท่ีมีควรได้โดยชอบกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น 

 “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การท่ีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ในตำแหน่งหรือหน้าท่ี หรือใช้อำนาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ัง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมาย
จะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีดังกล่าวด้วย 

 “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ 
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความรับผิดชอบ
ต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ังและไม่มีธรรมาภิบาลตามท่ีมี
กฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีเกี่ยวข้อได้กำหนดไว้ 

 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน  
 1. หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
  เรื่องท่ีจะนำมาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องท่ี ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อัน
เนื่องมาจากเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  1. กระทำการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ 
  2. กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าท่ีราชการ 
  3. ละเลยหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
  4. ปฏิบัติหน้าท่ีล่าช้าเกิดสมควร 
  5. กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าท่ี หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 2. เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงท่ีมีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวท่ีสร้างความเสียหายแก่บุคคล     
ท่ีขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
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 3. ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 

  ช่ือและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
  ช่ือหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
  การกระทำท้ังหลายท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมท้ังข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควร
เกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจนเพื่อดำเนินการสืบสวน 
สอบสวน) 
  คำขอของผู้ร้องเรียน 
  ลายมือช่ือของผู้ร้องเรียน 
  ระบุวัน เดือน ป ี
  ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ 
  กรณีการร้องเรียนท่ีมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์จะรับพิจารณาเฉพาะรายการท่ีระบุ หลักฐานกรณี
แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 

 4. เรื่องร้องเรียนท่ีอาจไม่รับพิจารณา 
  ข้อร้องเรียนท่ีไม่ระบุพยานหรือหลักฐานท่ีเพียงพอ 
           ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
  -  ติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
  -  ผ่านระบบ Internet Web site องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ www.norasingha.go.th 
  -  ผ่านทาง Email ของหน่วยงาน adminNS@norasingha.go.th  
  -  ผ่านทาง Face book องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
  -  ผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 0 - 3566 - 1217, 0 - 3566 – 1218 
  -  ทางไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ ท่ี 1 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก 
จังหวัดอ่างทอง 14130                        

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี 23 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

 

                                                                         (นายไพรัตน์  ทองหยอด) 
                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
 
 
 
 

http://www.norasingha.go.th/


 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 

เร่ือง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
---------------------------------------- 

  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห ์มีเจตนารมณ์ให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
มีความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ได้มีประกาศ
เจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห ์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม 
ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ จึงเห็นควรประกาศมาตรการป้องกันความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
  1. เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเข้าใจความหมายของความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) 

  หมายถึง การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้อิทธิพลตามอำนาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัวโดยก่อให้ เกิดผลเสียต่อ ผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ประโยชน์อื่น ๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ 
  2. แนวทางการจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐยึดในหลัก 4 
ประการ คือ 
  2.1 ป้องกันผลประโยชน์สาธารณะ : การทำเพื่อประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าท่ีหลัก
ตัดสินใจและให้คำแนะนำภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องทำงานในขอบเขตหน้าท่ีพิจารณาความถูก
หรือผิด ไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแทรง รวมถึงความเห็นและทัศนคติส่วนบุคคล 
ปฏิบัติต่อบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติลำเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ์        
วงศ์ตระกูล ฯลฯ ท้ังนี้ เจ้าหน้าท่ี ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย 
  2.2 สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้อง
อาศัยกระบวนการแสวงหา เปิดเผยและการจัดการท่ีโปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความรับผิด
มีวิธีการต่าง ๆ เช่น โยกย้ายเจ้าหน้าท่ีจากตำแหน่งท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน การเปิดเผย
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ท่ีอาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ี ถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนการใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยท่ัวหน้า อันจะทำให้เจ้าหน้าท่ีร่วมมือและสร้างความ
เช่ือมั่นแก่ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเสีย 
  2.3 ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรือ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ีและองค์กร การ
จัดการต้องอาศัยข้อมูลนำเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการใช้ระบบและนโยบาย
และเจ้าหน้าท่ีต้องจัดการกับเรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเล่ียงผลประโยชน์ทับซ้อนและหัวหน้าหน่วยงานต้อง
ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างด้วย 



  3. ข้อไม่พึงปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  3.1 เจ้าหน้าขององค์การบริหารส่วนตำบล ไม่พึงรับส่ิงตอบแทนท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่
ค่าตัวเงินท่ีมูลค่าสูงเกินความเหมาะสมและได้มาโดยมิชอบ 
  3.2 เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นกลาง โดยไม่นำ
เรื่องของการเงินและการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง 
  4. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
  การดำเนินการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  หรือผลประโยชน์ทับซ้อน          
ในหน่วยงานโดยส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบล มีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำท่ีเป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ รวมถึงเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่
ประพฤติเข้าข่ายมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐดำเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 
  4.1 เป็นคู่สัญญา หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาท่ีทำกับหน่วยงานของรัฐ ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งมีอำนาจกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี 
  4.2 เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือถือหุ้นในบริษัท ท่ีเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ      
ท่ีตนเองปฏิบัติหน้าท่ี ซึ่งมีอำนาจกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี 
  4.3 รับสัมปทานหรือถือสัมปทานจากรัฐอยู่ หรือเป็นคู่สัญญากับรัฐท่ีมีลักษณะผูกขาด     
ตัดตอน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ท้ังนี้ ห้างเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือมีหุ้นสวนในบริษัทท่ีรับสัมปทาน
หรือถือสัมปทานจากรัฐอยู่เช่นกัน 
  4.4 เป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้   
การกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีท่ีรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่ หรือปฏิบัติหน้าท่ี       
ในฐานะ เป็น เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ทางธุรกิจของเอกชน นั้น อาจขัดหรื อแย้ง
ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ของทางราชการ หรือกระทบต่อความอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐผู้นั้น 
  มีข้อยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ 
  1. กรณีพ้นจากการดำรงตำแหน่งมาแล้วยังไม่ถึงสองปี สามารถเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกิน 5 
เปอร์เซ็นต์จากจำนวนหุ้นท้ังหมดท่ีจำหน่ายในบริษัทมหาชนจำกัด ท้ังนี้ ต้องไม่ใช่บริษัทท่ีเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
  2. กรณีเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน
จำกัด ท่ีหน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน เช่น รัฐมนตรีว่าด้วยการกระทรวงการคลังท่ีได้มอบหมาย    
ใหร้ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นท่ีปรึกษาหรือกรรมการภายในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด 
ท่ีกระทรวงการคลังถือหุ้นหรือร่วมทุน 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี 23 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

 
                                                                         (นายไพรัตน์  ทองหยอด) 
                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 



 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 

เร่ือง มาตรการป้องกันการรับสินบน 
---------------------------------------- 

  รัฐบาลกำหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญ 
และถือเป็นวาระแห่งชาติท่ีทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้เกิดผลท่ีเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วน
ตำบลนรสิงห์ ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งต้องผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม จึงได้
กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการรับสินบนเป็นมาตรการสำคัญ ท้ังนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
ปลอดจากการทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลืองคำนึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิเสธ
การรับหรือให้สินบนโดยจะไม่ดำเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าท่ีผู้นั้น 
  2. การจัดซื้อจัดจ้างห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท   
ซึ่งการดำเนินการต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  3. เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ จะต้องไม่เสนอว่าจะให้หรือรับสินบน       
จากเจ้าหน้าท่ีภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใดโดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิง
การกระทำอันมิชอบด้วยหน้าท่ีและกฎหมาย 
  4. เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ต้องปฏิบัติงานตามมาตรการนี้โดยไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยเด็ดขาด 
  5. เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบน   
เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หรือประโยชน์ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หรือประโยชน์ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับตนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อน 
หรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด 
  6. เมื่ อ ผู้ใดพบเห็นการกระทำท่ี เข้ าข่ ายเป็นการรับหรือให้ สินบน จะต้องรายงาน
ผู้บังคับบัญชาหรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบและ
ประเมินผล 
  7. จัดให้มีช่องทางและประชาสัมพันธ์ในการร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเพื่อเป็นการเปิดโอกาส 
ให้เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ      
เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการรับสินบนของเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี 23 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

 



 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 

เร่ือง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพือ่ปอ้งกันการทุจริต 
---------------------------------------- 

 เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ เป็นไปด้วยความโปร่งใส  
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน จึงได้กำหนดแนวทาง
นโยบายมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตตรวจสอบได้ 
ลดการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต
ตรวจสอบได้ ลดการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นมาตร
ทิศทางเดียวกัน คือมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ โดยกำหนดแนวทาง ดังนี้ 
 1) ให้มีคู่มือการกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีอยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงาน 
 2) ให้มีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
 3) ให้มีการนำเผยแพร่ และจัดเก็บประมวลข้อมูลสามารถสืบค้นได้ 
 4) ให้มีการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 
 5) ให้มีการติดตาม ทบทวน หลักเกณฑ์มารฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน
และถูกต้องอยู่เสมอ 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี 23 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

 
                                                                         (นายไพรัตน์  ทองหยอด) 
                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
 
 

 

 

 

 
 
 


