
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ ่

อำเภอซับใหญ ่ จังหวัดชัยภูม ิ
**************** 

 
๑. ลักษณะ/ประเภทข้อมูลทีต้่องเผยแพร่ต่อสาธารณะประเภทข้อมูลทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่จะขึ้น 
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต ำบลซับใหญ่เนื้อหาต้องเป็นไปตาม“มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ” 
(Government Website Standard) ทีก่ำหนดโดยองค์การบริหารส่วนต ำบลได้ดำเนินการเผยแพร่ ข้อมูล 
สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์รายเพือ่ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานระเอียดตามนี้ 
 
ส่วนที๑่ขอ้มลูพ้ืนฐานเพ่ือเผยแพร่ขอ้มลูตลอดจนบริหารหน่วยงาน:หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ สำนักปลัด 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ปรับปรุงขอ้มลูให้เป็นปัจจุบัน 

๑.๑) ขอ้มลูเก่ียวกับหน่วยงาน 
- ประวัติความเป็นมา 
- วิสัยทัศน์ พันธะกิจ 
- โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อำนาจหนำ้ที่ 
- ภารกิจ และหน้าทีรั่บผิดชอบหน่วยงาน 
- ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 
- แผนงาน โครงการ ละงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
- ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ทีอ่ยู่ เบอร์โทร โทรสาร และแผนทีต้ั่ง 
- ทีอ่ยู่ไปรษณีย์ อิเล็กทอนิกส์e-mailAddress)( ของสำนักงาน 
๑.๒) ขอ้มลูผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต ำบลซับใหญ่ผู้รับผิดชอบนักทรัพยากรบุคคล และ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- รายระเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ประกอบด้วย-นามสกุลชื่อและตำแหน่ง 
- วิสัยทัศน์ นโยบายต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่น 
๑.๓) ขา่วประชาสัมพันธ์:ผู้รับผิดชอบกองคลัง เจ้าพนักงานพัสด ุ
- ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทัว่ไป 
- ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน เช่น การจัดซ้ือจัดจ้าง การฝึกอบรม เป็นต้น 
๑.๔) เว็ปลิงค์:ผู้รับผิดชอบสำนักปลัด 

- ส่วนงานภายใน 
- หน่วยงานภายนอกทีเ่กี่ยวข้องโดยตรง 
- เว็บไซต์อื่นๆาสนใจทีห่น้ 
๑.๕) กฎระเบียบขอ้บังคับที่่เกี่่ยวกับหน่วยงาน:ผู้รับผิดชอบสำนักปลัด 
- กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทวง ประกาศ ระเบียบต่างๆ 

ทีเ่กี่ยวข้องใน การปฏิบัติงานของงท้องถิ่น 
๑.๖) ขอ้มลูการใชบ้ริการ:ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัด,กองคลัง,กองชา่ง,กองการศึกษาฯ,กองสวัสดิกำร

สังคม 
- แสดงข้อมูลการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน พร้อมทัง้อธิบายขั้นตอนการบริการต่างๆ แก่่ 

ประชาชน 
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ส่วนที๒่  การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใชบ้ริการ:หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ ไดแ้ก่ สำนักปลัด 
งานเบีย้ยังชพีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส ์การสังคมการจัดสวัสด,ิกองคลัง,กองชา่ง,กองการศึกษาฯ 

๒.๑) ถาม –ตอบ (Q&A) 
- ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูล หรือข้อสงสัยหน่วยงาน  
๒.๒) ช่องทางการติดต่อการส่ือสารกับผู้ใช้บริการ 
- ช่องทางการแสดงความคิดเห็น 
- ช่องทางการร้องเรียน และการติดตามสถานะเร่ืองร้องเรียนทัง้นี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที ่

ผู้รับผิดชอบดาเนินการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวลงเวบ็ไซต์ 
โดยข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นความจริงและได้รับ อนุญาตจากผู้บริหารก่อน จึงจะน ำ
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต ำบลซับใหญ่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มาตรการให้ผู้มสี่วนไดเ้สียมสี่วนร่วมในการปอ้งกันทุจริตของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่  อ ำเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ 

********************************************** 
การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการ 

 
เมืองการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเร่ืองต่างๆงการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติรวมทั ้ทีจ่ะส่งผล 
กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน การมีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการ 
ตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าทีข่องรัฐ ทัง้นี้ องค์การบริหำรส่วนตำบลได้กำหนดวิธีการให้ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถ 
เข้ามามส่ีวนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ได้ดังนี ้

 การลงสมัครเป็นผู้บริหารหรือสมาชิกสภา อบต. 
 การใช้สิทธิเลือกต้ังผู้บริหารหรือสมาชิกสภา อบต. 
 การเสนอให้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น  
 การเสียภาษีอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ่อบต. จัดเก็บเพือ่นำมาใช้ในการบริหารงานภายใน 
หน่วยงาน 
 การให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารท้องถิ่นในการดาเนินงาน/โครงการต่างๆการมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
การบริหารงานของ อบต. 

๑) ติดตามตรวจสอบการบริหารงานของ อบต. ว่าดำเนินงานด้วยความโปร่งใสยุติธรรม ตรง 
ตามความต้องการของประชาชนหรือไม่ 

๒) ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ 
อบต. ว่าถูกต้องโปร่งใส และเกิดประโยชน์หรือไม่ 

๓) ขอทราบข้อมูลข่าวสารจาก อบต. หากเห็นว่าทางานไม่โปร่งใส 
๔) การเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นเพือ่แสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาแผนงาน โครงการ 

หรือกิจกรรมต่างๆ ทีม่ีผลกระทบต่อประชาชนในท้องถิ่น 
๕) ตรวจสอบแผนพัฒนาของ อบต. ว่าตรงกับปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของ 

ประชาชนหรือไม่ 
๖) คัดค้านข้อบังคับ หรือมติของ อบต. ทีท่าให้ประชาชนเดือดร้อน  
๗) ถอดถอนผู้บริหาร หรือสมาชิกสภา อบต. ทีม่ีพฤติกรรมไม่สุจริต 



 
มาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 

อ ำเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ 
*********************************** 

ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าทีข่องรับแบบหนึ่งของ 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  และเป็นเร่ืองทีเ่ชื่อมโยง  เนื่องกับจริยธรรมของ 
เจ้าหน้าทีข่องรัฐ  อันเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารภาพลักษณ์ ขององค์กร การรับทรัพย์สิน 
ของเจ้าหน้าทีข่องรัฐระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตามกฎหมายป่ องกัน  และปราบปรามการทุจริต ตามทีบ่ัญญัติ 
ไว้ในมาตรา ๑๐๓  เจ้าหน้าทีข่องรัฐจะรับทรัพย์สินได้เมื่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้น ได้มีกฎหมาย 
หรือกฎข้อบังคับทีอ่อกโดยอาศัยอำนาจตามบท กฎหมายอนุญาต ให้เจ้าหน้าทีข่องรัฐรับได้ และ การรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์ทีก่ำหนด  ซ่ึงการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน  ำใจ” 
ดังนั้น  การรับสินน้าใจเจ้าหน้าทีข่องรัฐจะต้องปฏิบติัตามหลักเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช.  กำหนดด้วยหาก      
เจ้าหน้าทีข่องรัฐละเลย สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เป็นเร่ืองสินน้าใจหรือสินบนแล้ว จะทำให้ 
เจ้าหน้าทีผ่่ ดกฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าทีข่องรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วย แต่ถ้าเจ้าหน้าทีข่องรัฐสามารจ ำแนก 
ในเร่ืองหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้วก็จะสามารถปูองกันไม่ให้มีการละเมิดประมวลจร ยธรรม รวมถึง 
สามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าทีข่องรัฐในเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์บคุคลและ 
ประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าทีข่องภาครัฐได้ 

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ จึงตระหนักและมีความมุ่งมั่นทีจ่ะปฏิบัติงานให้โปร่งใส คุณธรรม 
ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดทามาตรการปูองกันการรับสินบน เพือ่เป็นแนวปฏ่ บัต  ในการป่ องกัน 
การรับสินบน การใช้อำนาจหน้าทีก่ารเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อ่ื ่นการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กร 
ธุรกิจเอกชน  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นทีเ่กี่ยวเนื่องเชื่อมระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและ 
ประโยชน์ส่วนรวม  และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ทรัพย์สินหรือประโยชอืน่ใดโดยธรรม จรรยา 
บรรณของเจ้าหน้าทีข่องรัฐให้ถูกต้องตามที่กฎหมาย กฎ หรือข้อบงัคับ ทีเ่กี่ยวข้องกำหนด  โดยให้พนักงานส่วน 
ท้องถิ่น  และลูกจ้างถือปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือ ของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ ตามมาตรการป่ องกันการรับสินบน 
ดังต่อไปนี้ 
 
แนวปฏิบัตใินการป้องกันการรับสินบน:กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้า 

หน้าที“่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรม” หมายความว่าจรรยา การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ 
อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลทีใ่ห้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีหรือ 
หรือให้กันตามมารยาททีป่ฏิบัติกันในสังคม“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า ส่ิงทีมู่ลค่า ได้แก่ การลดราคา 
การรับความบันเทิง การรับ บริการการรับการฝึกอบรม หรือส่ิงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
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เจ้าหน้าทีจ่ะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมายหรือมีข้อบังคับโดยอาศัยอำนาจของ กฎหมาย ให้รับได้ 
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากกฎหมายกฎหรือข้อบังคับข้างต้น มาพิจารณาตาม 
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ ตามประกาคณะกรรมการป่ องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓  
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ 
กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพือ่ปูองกันการรับสินบน 

๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน บุคคล 
และประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าทีข่อง ถูกต้องตาม  กฎหมาย 
กฎระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง เพือ่ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าทีส่ามารถแยกแยะประโยช ตัวกับประโยชน์ส่วนรวม 
หรือความแตกต่างระหว่างสินน้าใจและสินบนได้ รวมถึงการแจ้งเตือนในกรณีที ่เกิดความสุ่มเส่ียงต่อการรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดทีไ่ม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ ช่วงการดำเนินการรับนักเรียน เป็นต้น 

๒. สนับสนุนส่งเสริมให้เจ้าหน้าทีทุ่กระดับ เห็นความสำคัญและมีจิตสานึก ในการต่อต้านการทุจร่ ต 
 คอร์รัปชั่น รวมทัง้จัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพือ่ปูองกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรูปแบบ 

๓. กำกับดูแลให้การดาเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด 

๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าทีข่องรัฐครอบคลุมการหน้าทีร่าชการ 
ของเจ้าหน้าทีทุ่กระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากรการ  ต ำแหน่ง การฝึกอบรม 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซ้ือจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติอนุญาตโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับ จะทำ
ความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพือ่นำไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรม ความรับผิดชอบ และควบคุมดูแล 
การปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

๕. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าทีห่รือบุคคลอื่นใด ทีแ่จ้งเบาะแสหรือหลักฐานเร่ือ จริตคอร์รัปชั่น 
การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าทีท่ีป่ฏิเสธต่อการกระ มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ทีใ่ห ้
ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานทีเ่กี่ยวข้องตามที่ ก ำหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

๖. การฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจำ้ของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๔๔  เจ้าหน้าทีข่องรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระทำความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้องด่ วินัยเจ้าหน้าทีข่องรัฐผู้นั้น 

๗. เจ้าหน้าทีข่องรัฐทีไ่ด้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ทีเ่ป็นการฝุาฝืนการ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป่ องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓ จะต้องรับโทษ 
ตามมาตรา ๑๒๒  มีโทษจำคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทัง้จำทัง้ปรับผู้ใดให้ขอให้รับว่าจะให้ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าทีข่องรัฐฯ เพือ่จูงใจให้กระทำการ ไม่กระท ำกำร่หรือประวิงการกระทำ
อันมิชอบด้วยหน้าที ่มีโทษจาคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทตาม หรือทัง้จากทีก่ำหนดไว้ในมาตรา ๑๒๓/๕ 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป่ องกันและปราบปรามการทุจริต 
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๘. เจ้าหน้าทีข่องรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินทีเ่กิดจากการปฏิบัติหน้าทีข่องรัฐ หรือจากการใช้

อ ำนาจหน้าทีข่องเจ้าหน้าทีข่องรัฐ ในกำรปฏ บัต หน ำที ่และได้เรียกรับทรัพย์สินจากการปฏิบัต่ หน้าทีน่ั้นๆ 
การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็น การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าทีรั่ฐ และเจ้าหน้ำที่มคีวามผิดตามประมวล 
กฎหมายอาญา มาตรา๑๔๙  มีโทษจาคุกต้ังแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดช่ีว ต และปรับต้ังแต่สองพันบาท 
ถึงส่ีหมื่นบาท 

๙. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการอย่างสม่ ำเสมอ เพือ่ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง 
ทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมทีเ่ปล่ียนแปลงไป 


