
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด 

เรื่อง  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในการเผยแพร่  ข้อมูลต่อสาธารณะ    
        (เวปไซด์หน่วยงาน) 
       **************** 

๑. ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ประเภทข้อมูลที่องค์การบริหารส่วนตาบ
ลจันัอดจะข้ึนเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เนื้อหาต้องเป็นไปตาม “มาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ”(Government Website Standard) ที่ กำหนดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสีกายได้

ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ระเอียดตามนี้ 

ส่วนที ่๑ ข้อมูลพื้นฐานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลตลอดจนบริหารหน่วยงาน : หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สำนักปลัดงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

๑.๑) ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน 
- ประวัติความเป็นมา 
- วิสัยทัศน์ พันธะกิจ 
- โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อานาจหน้าที่ 
- ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงาน 
- ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 
- แผนงาน โครงการ ละงบประมาณรายจ่ายประจาปี 
- ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทร โทรสาร และแผนที่ตั้ง 
- ที่อยู่ไปรษณีย์ อิเล็กทอนิกส์ (e-mail Address) ของสำนักงาน 

๑.๒) ข้อมูลผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด : ผู้รับผิดชอบนักทรัพยากรบุคคล และ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

- รายระเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่ง 
- วิสัยทัศน์ นโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่น 

๑.๓) ข่าวประชาสัมพันธ์ : ผู้รับผิดชอบกองคลัง เจ้าพนักงานพัสดุ 
- ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป 
- ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การฝึกอบรม เป็นต้น 
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๑.๔) เว็ปลิงค์ : ผู้รับผิดชอบสานักปลัด 

- ส่วนงานภายใน 
- หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
- เว็บไซต์อ่ืน ๆ ที่หน้าสนใจ 

๑.๕) กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับหน่วยงาน : ผู้รับผิดชอบสานักปลัด 
- กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทวง ประกาศ ระเบียบต่าง ๆ ที่ 

เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานของงท้องถิ่น 
๑.๖) ข้อมูลการใช้บริการ : ผู้รับผิดชอบ สานักปลัด, กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษาฯ 

- แสดงข้อมูลการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการบริการต่าง ๆ แก่ 
ประชาชน 

 ส่วนที ่๒ การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ : หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ สานักปลัด งานเบี้ย 
ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การจัดสวัสดิการสังคม ,กองคลัง , กองช่าง,กองการศึกษาฯ 

๒.๑) ถาม –ตอบ (Q&A) 
- ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูล หรือข้อสงสัยหน่วยงาน 

๒.๒) ช่องทางการติดต่อการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ 
- ช่องทางการแสดงความคิดเห็น 
- ช่องทางการร้องเรียน และการติดตามสถานะเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ 

ผู้รับผิดชอบดาเนินการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวลงเว็บไซต์ โดยข้อมูลดังกล่าว ต้องเป็นความจริงและได้รับ 
อนุญาตจากผู้บริหารก่อน จึงจะนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดได้ 

 
 

                    
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด 

เรื่อง   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต 
********************************************** 

การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง 
การบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ที่จะ 
ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน การมีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย ตลอดจนการมี 
ส่วนร่วมในการ ตรวจสอบการใช้อานาจหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอดั ได้กำหนดวิธีการ 
ให้ผู้มีส่วน ได้เสียสามารถเข้ามามี ส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ได้ดังนี้ 

 การลงสมัครเป็นผู้บริหารหรือสมาชิกสภา อบต. 
 การใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารหรือสมาชิกสภา อบต. 
 การเสนอให้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 การเสียภาษีอากร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ที่ อบต. จัดเก็บเพ่ือนำมาใช้ในการบริหารงานภายในหน่วยงาน 
 การให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารท้องถิ่นในการดาเนินงาน/โครงการต่าง ๆ 

 การมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานของ อบต. 
๑) ติดตามตรวจสอบการบริหารงานของ อบต. ว่าดาเนินงานด้วยความโปร่งใสยุติธรรม ตรง 

ตามความต้องการ ของประชาชนหรือไม่ 
๒) ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจาปีของ 

อบต. ว่าถูกต้อง โปร่งใส และเกิดประโยชน์หรือไม่ 
๓) ขอทราบข้อมูลข่าวสารจาก อบต. หากเห็นว่าทางานไม่โปร่งใส 
๔) การเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาแผนงาน 

โครงการ หรือกิจกรรม ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนในท้องถิ่น 
๕) ตรวจสอบแผนพัฒนาของ อบต. ว่าตรงกับปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของ 

ประชาชนหรือไม่ 
๖) คัดค้านข้อบังคับ หรือมติของ อบต. ที่ทาให้ประชาชนเดือดร้อน 
๗) ถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภา อบต. ที่มีพฤติกรรมไม่สุจริต

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด 

เร่ือง   มาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด 
*********************************** 

ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ       
เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง  
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและ 
ภาพลักษณ์ขององค์กร การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ 
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เมื่อการ 
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นได้มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ง 
กฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตาม หลัก 
เกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้าใจ” ดังนั้น การรับสินน้าใจเจ้าหน้าที่ของ 
รัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนดด้วย หากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยหรือไม่ 
สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้าใจหรือสินบนแล้ว จะทาให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติผิด 
กฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วย แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแยกแยะหรือ 
จำแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้มีการละเมิดประมวลจริยธรรม 
รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน 
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้ 

องค์การบริหารส่วนตาบลจันอัด     จึงตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส 
ยึดมั่นในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดทามาตรการป้องกันการรับสินบน เพ่ือเป็นแนว
ปฏิบัติในการปูองกันการรับสินบน การใช้อำนาจหน้าที่การเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื ่นการแสวงหา
ผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้อ่ืนที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง
กับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้องตามที่กฎหมาย กฎ หรือ
ข้อบังคับ ที่เกี ่ยวข้องกาหนด โดยให้พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างถือปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรการปูองกันการรับสินบนดังต่อไปนี้ 

แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน : กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย 
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับ
ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณีหรือ วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่
มูลค่า ได้แก่ การลดราคาการรับความบันเทิง การรับ บริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะ
เดียวกัน 
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เจ้าหน้าที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย กฎ หรือมีข้อบังคับโดยอาศัยอานาจของ 
กฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากกฎหมายกฎหรือข้อบังคับข้างต้น จึงต้อง 
มาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาคณะกรรมการ 
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย 
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อปูองกันการรับสินบน 

๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่าง 
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้าใจและสินบนได้  รวมถึงการ
แจ้งเตือนในกรณีที่อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่การดาเนินการรับนักเรียน เป็นต้น 

๒. สนับสนุนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความสำคัญและมีจิตสานึก ในการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพ่ือปูองกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับ
สินบนในทุกรูปแบบ 

๓. กากับดูแลให้การดาเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตาม 
กฎหมายกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยเคร่งครัด 

๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุมการ 
ปฏิบัติ หน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากรการ
เลื่อนตำาแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติอนุญาตโดย
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะทาความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนาไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรมที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้ 

๕. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใด ที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐาน 
เรื่อง การทจุริตคอร์รัปชั่น การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการกระทำโดย
ใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องตามที่ 
กาหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

๖. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ 
เจ้าหน้าทีข่องรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระทาความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้องดา
เนินการทาง วินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

๗. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่เป็นการฝ่าฝืนการรับ 
ทรัพย์สินฯตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓ 
จะต้องรับ โทษ ตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจาคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับผู้ใดให้
ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ เพื่อจูงใจให้กระทาการ ไม่กระทาการ 
หรือประวิงการกระทาอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจาคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ 
ตามท่ีกาหนดไว้ในมาตรา ๑๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต 
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๘. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐหรือจากการใช้อานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ และได้เรียกรับทรัพย์สินจากการ
ปฏิบัติหน้าที่นั้น ๆ การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็น การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้นจะมี ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มีโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจาคุกตลอด
ชีวิต และ ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

๘. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดาเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการ 
เปลี่ยนแปลง ทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

 


