
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 
เร่ือง มาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต 

****************** 
              เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ และเพ่ือสงเสริมความโปรงใสและ
ปองกันการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  จึงกําหนดมาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใสและ
ปองกันการทุจริต ดงันี ้

1. มาตรการการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง   

             พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการใชจายเงิน
งบประมาณ นับท้ังแตการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและเผยแพรอยางโปรงใส ไปจนถึงลักษณะ
การใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงค และไมเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวง
พอง การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในเรื่องตางๆ เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซ้ือจัดจางและการตรวจรับพัสดุ จึงกําหนดใหมีมาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 
โดยมุงเนนการเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตและแผนปองกันผลประโยชนทับซอนในการจัดซ้ือจัดจาง 
ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษเปนไปดวยความโปรงใส 
ตรวจสอบได มีกาแขงขันอยางเปนธรรม จึงใหถือปฏิบัติ ดังนี้  
             ๑. ประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน ทําการหลังจากวันท่ีไดรับ
การจดัสรรงบประมาณ  
             ๒. เผยแพรขอมูลอยางเปนระบบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือใหสาธารณชนสามารถตรวจสอบขอมูล
การจัดซ้ือจัดจาง โดยมีองคประกอบตามกฎหมาย ระเบียบ กําหนด  
             ๓. กําหนดแนวทางตรวจสอบความเก่ียวของระหวางเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางและผู
เสนอราคา เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนกัน  
             ๔. หามมิใหเจาหนาท่ีจัดซ้ือจัดจางและบุคลากรภายในหนวยงาน มีความเก่ียวของกับผูเสนอราคาท้ัง
ประโยชนสวนตน และประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ี  
             ๕. หามมิใหบุคลากรภายในหนวยงาน ดํารงตําแหนงท่ีทําหนาท่ีทับซอน  
             ๖. เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบบุคลากรภายในหนวยงาน ถึงความเก่ียวของกับผูเสนอราคา ดังนั้น 
                   ๖.๑ ตรวจสอบชื่อ – สกุล ของผูเสนองานวามีความสัมพันธหรือเก่ียวของกับบุคลากรในหนวยงาน
หรือไม เชน บิดา มารดา พ่ีนอง ญาติ เพ่ือน คูแขง ฯลฯ  
                   ๖.๒ ตรวจสอบสถานท่ีอยู สถานท่ีปฏิบัติงานของผูเสนองานวามีความสัมพันธหรือเก่ียวของกับ
บุคลากรในหนวยงานหรือไม  
                   ๖.๓ ตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานวามีสวนไดสวนเสียกับงาน/โครงการ ท้ังผลประโยชนสวนตน 
หรือผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีหรือไม  
             ๗. ใหเจาหนาท่ีรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน ใหหัวหนาหนวยงานทราบ
เปนประจําทุกเดือน 



2. มาตรการปองกันการรับสินบน 
            รฐับาลกําหนดใหการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปนนโยบายสําคัญ และถือวา
เปนวาระแหงชาติท่ีสวนราชการจะตองนําไปปฏิบัติใหเกิดผลท่ีเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 
ในฐานะเปนหนวยงานของรัฐซ่ึงตองผลักดันนโยบายไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม จึงไดกําหนดใหมีมาตรการ
ปองกันการรับสินบนเปนมาตรการสําคัญ ท้ังนี้เพ่ือใหการปฏิบัติงานของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
ลําคอหงษ ทุกภารกิจตองโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได ปลอดจากการทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
             ๑. องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษคํานึงถึงความเปนธรรมและปกปองเจาหนาท่ีท่ีปฏิเสธการรับ
หรือใหสินบนโดยจะไมดําเนินการดานลบตอเจาหนาท่ีผูนั้น  
             ๒. การจัดซ้ือจัดจาง หามมีการรับหรือใหสินบนในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางทุกประเภท ซ่ึงการ
ดําเนินการตองเปนไปอยางถูกตอง โปรงใส ซ่ือสัตย ตรวจสอบได และอยูภาใตกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 
             ๓. เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษจะตองไมเสนอจะใหหรือรับสินบนจากเจาหนาท่ี
ภาคเอกชนหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีจุดประสงคเพ่ือจูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิ
ชอบดวยหนาท่ีและกฎหมาย  
             ๔. เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษตองปฏิบัติงานตามมาตรการนี้โดยไมเขาไปเก่ียวของ
กับการรับหรือใหสินบนไมวาทางตรงหรือทางออมโดยเด็ดขาด  
             ๕. เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษจะตองไมเรียกรอง จดัหา หรือรับสินบนเพ่ือประโยชน
สวนตนหรือประโยชนขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ หรือประโยชนของผูท่ีเก่ียวของกับองคการบริหาร
สวนตําบลลําคอหงษ หรือประโยชนของผูท่ีเก่ียวของกับตนไมวาจะเปนคนในครอบครัว เพ่ือน หรือผูท่ีมีสวน
เก่ียวของในลักษณะอ่ืนใด  
             ๖. เม่ือผูใดพบเห็นการกระทําท่ีเขาขายเปนการรับหรือใหสินบน จะตองรายงานผูบังคับบัญชาหรือตาม
ชองทางการรับเรื่องรองเรียนท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานตรวจสอบและประเมินผลหรือศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริตนายกองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษทันที  
             ๗. จัดใหมีชองทางและประชาสัมพันธ ในการรองเรียนหรือใหขอมูลเพ่ือเปนการเปดโอกาสใหเจาหนาท่ี
องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ และผูเปนสวนไดสวยเสียเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ เฝาระวัง และแจง
เบาะแสการรับสินบนของหนวยงาน และรายงานขอมูลการรับแจงเบาะแสการเรยีก หรือรับสินบนผานชองทาง
เว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

 3.มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนตัว(ผลประโยชนทับซอนกัน)  
           ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสภายในองคกร ชวยสงเสริมใหองคกร ชวยเหลือสงเสริมใหองคกรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการ
ทํางานท่ีดีสรางความเชื่อม่ันจากประชาชนท่ีมีตอองคกร และเพ่ือใหเปนไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซ่ึง
กําหนดใหสวนราชการมีแนวทางการตรวจสอบความเก่ียวของระหวางเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง
และผูเสนองานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางใหมีความโปรงใสตรวจสอบได และ
เกิดผลประโยชนสูงสุดตอภาครัฐ 
           องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ จึงไดจัดทํามาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนและแนวทางการ
ตรวจสอบความเก่ียวของของบุคลากรกับผูเสนองานในการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน โดยให
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางใชเปนแนวทาง และถือปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้  
 



          ๑. มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน  
             ๑.๑ หามมิใหเจาหนาท่ี หรือหัวหนาเจาหนาท่ี จัดซ้ือจัดจางกับผูเสนองาน ท่ีมีความเก่ียวของกับ
บุคลากรภายในกองคลัง ท้ังผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ี  
             ๑.๒ หามมิใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ ใชอํานาจในตําแหนงท่ีดําเนินงานหรือ
โครงการท่ีเอ้ือผลประโยชนกับตนเองท้ังท่ีเก่ียวกับเงินละไมเก่ียวกับเงิน  
             ๑.๓ หามมิใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษดํารงตําแหนงใดๆ ท่ีอาจสงผลใหเกิดผล
ประโยชนทับซอน 
          ๒. แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองาน  
             ๒.๑ ตรวจสอบชื่อ – สกุล ของผูเสนองานวามีความสัมพันธหรือเก่ียวของกับบุคลากรในหนวยงาน
หรือไม เชน ญาติ พ่ี นอง เพ่ือน คูแขง หรือศัตรู เปนตน  
             ๒.๒ ตรวจสอบสถานท่ีอยู สถานท่ีปฏิบัติงานของผูเสนองานวามีความสัมพันธหรือเก่ียวของกับบุคลากร
ในหนวยงานหรือไม  
             ๒.๓ ตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานวามีสวนไดสวนเสียกับงาน/โครงการ ท้ังผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีหรือไม  
             ๒.๔ ตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานวามีผลประโยชนทับซอนกับผูเสนองานหรอืไม เชน การรับสินบน 
การใชขอมูลลับทางราชการ การดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง การรับของขวัญหรืออ่ืนๆ 

 4. มาตรการการใชดุลพินิจ และอํานาจหนาท่ีใหเปนตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
          องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ มีหนาท่ีในการใหบริการตามภารกิจหนาท่ี เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกผูรับบริการแลผูมีสวนไดสวนเสีย ตามโครงสรางและภารกิจท่ีกําหนดไว ซ่ึงในการปฏิบัติหนาท่ีบริหารโดยนายก
องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษเปนผูกําหนดนโยบายการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ 
มีอํานาจในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ เพ่ือปฏิบัติงานภายในหนวยงาน แตในการปฏิบัติหนาท่ีของฝายบริหารดวย
การมีอํานาจทางปกครองโดยเฉพาะในสวนท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนการใชดุลยพินิจของผูมีอํานาจในการตัดสินใจ
อนุญาต อนุมัติหรือมีคําสั่งในเรื่องนั้นอยางรอบคอบ มีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนใชดุลยพินิจอยางพอเพียง 
          ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการใชดุลยพินิจในการออกคําสั่ง อนุญาต อนุมัติ ในภารกิจขององคการ
บริหารสวนตําบลลําคอหงษ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงไดกําหนดมาตรการการใชดุลยพินิจของผูบริหารไว 
ดังนั้น 
          ๑. กํากับดูแลขาราชการและบุคลากรในสังกัดใหปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนวยงานใหเปนไปตามระเบียบข้ันตอน โดยไมเขาไปเก่ียวของกับเรื่องการทุจริตไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
          ๒. กํากับดูแลกระบวนการบริหารบุคคล ตั้งแตการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร เลื่อนตําแหนงการ
ฝกอบรม การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนข้ันเลื่อนเงินเดือนขาราชการ 
ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ในการบริหารงานบุคล จะตองมีการสอนงานแลกเปลี่ยนความรูและมอบหมาย
งานท่ีเปนธรรม เทาเทียม มีกาเสนอแนวคิดท่ีแตกตางและไมเลือกปฏิบัติ 

5. มาตรการในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 
          เพ่ือใหการเปดเผยขอมูลขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษมีความถูกตอง ครบถวน ชัดเจน และ
เปนปจจุบัน ผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก สามารถตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษไดตามท่ีประกาศเจตจํานงสุจริตตอบุคลากรและสาธารณชน 
จึงกําหนดมาตรการในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะดังนี้ 
  



          ๑. หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการเผยแพรขอมูล  
          ๑.๑ ผูท่ีไดรับแตงตั้งเปนเจาหนาท่ีสารสนเทศ มีหนาท่ีเผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็บไซตขององคการ
บริหารสวนตําบลลําคอหงษ www. lamkhohong.go.th ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน โดยอยางนอยตอง
ประกอบไปดวยโครงสราง บุคลากร ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการประจําปและการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง มาตรฐานหรือคูมือการ
ปฏิบัติงาน มาตรฐานและข้ันตอนการใหบริการ เปนตน  
          ๑.๒ ผูไดรับมอบหมายงานตามขอ ๑ มีหนาท่ีเผยแพรขอมูลขาวสารผานชองทางอ่ืนๆ เชน สื่อสังคม
ออนไลน ปดประกาศภายในองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  
          ๑.๓ สํานัก/กองตางๆ มีหนาท่ีสนับสนุนและใหขอมูลขาวสารแกผูรับผิดชอบสําหรับการเผยแพรผาน
ชองทางท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน  
          ๒. กํากับติดตามการเผยแพรขอมูล  
          ๒.๑ .ใหผูอํานวยการกอง/หัวหนาสํานัก ดูแลและติดตามผลการดําเนินงาน และกํากับใหมีการรายงานผล
โดยสงขอมูลใหบุคคลผูรับผิดชอบตามขอ ๑ ข้ึนเผยแพรบนเว็บไซต  
          ๒.๒ ใหมีการประเมินการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยจัดทําสถิติการใหบริการและผูเขาถึงขอมูล
ขาวสารทุกสิ้นปงบประมาณ และรายงานผลตอผูบริหารทราบ 
  
          จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
                          ประกาศ   ณ   วันท่ี   7  มกราคม   2565 
 
 

         
      (นายชิตณรงค  ขอเหนี่ยวกลาง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 
  
 


