
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
     เรื่อง   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

..................................................................... 
 

เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ และเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะจึงกำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต ดังนี้ 

1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ กำหนดขึ้นเพ่ือ
การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้เกิดการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นประโยชน์สุขต่อประชาชน และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะจึงมีแนวทางและมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้ 

1. แนวทางการพัฒนาและพิจารณาเนื้อหาในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (www.munok.go.th) 

1.1 ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน โดยคำนึงถึง
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ และความพร้อมของบุคลากร/ทรัพยากรในหน่วยงาน 

1.2 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

1.3 ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
บนเว็บไซต์ 

2. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ได้แก่ 
2.1 ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่ 
(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน 
(2) ข้อมูลผู้บริหาร 
(3) อำนาจหน้าที่ตามภารกิจ 
(4) แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาของหน่วยงาน 
(5) ข้อมูลการติดต่อ 
(6) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
(7) ข่าวประชาสัมพันธ์ 
(8) Q&A 
(9) Social Network 
(10) แผนดำเนินงานประจำปี 
(11) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 
(12) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
(13) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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(14) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
(15) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
(16) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ 
(17) E-Service 
(18) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
(19) รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
(20) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
(21) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
(22) ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
(23) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
(24) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
(25) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(26) การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(27) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(28) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
(29) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน 
(30) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
(31) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 
(32) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
(33) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ 
(34) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
(35) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
(36) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
(37) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
(38) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
(39) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 
(40) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
(41) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
(42) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
(43) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
(44) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
(45) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
(46) มาตรการป้องกันการรับสินบน 
(47) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
(48) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
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2.2 ระบุวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบุเวลาการดำเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน 

2.3 กำหนดกลไกการกำกับติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 
3. กรณีเหตุการณ์สำคัญ ฉุกเฉิน/เร่งด่วนเกิดขึ้นในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ และ

มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของตำบล ให้หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ รายงานสถานการณ์ให้
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะทราบโดยด่วน 

2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
    ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

มาตรา 8 วรรค 1 (3) (4) ได้กำหนดให้การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนส่วนราชการจะต้อง
ดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐ  และจะต้องมีแนวทางในการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน และรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับนโยบายในการป้องกันการปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นวาระแห่งชาติ โดยได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีกรอบการประเมินในเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด    
ที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ประกอบประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลมูโนะ ที่จะปฏิบัติราชการโดยให้ความสำคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ และสามารถเข้าถึงข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในทุกข้ันตอนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงกำหนดมาตรการ กลไก ในการให้ประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1. ความหมายของการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่

เกี่ยวข้องมีโอกาสเข้าร่วมในกระบวนการหรือขั้นตอนต่าง ๆ ของการบริหารตั้งแต่การรับรู้ข้อมูล การปฏิบัติงาน 
การร่วมแสดงทัศนะความคิด การร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น การร่วมคิดแนว
ทางการแก้ไขปัญหา การร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การร่วมในการดำเนินการ และการมีส่วนร่วมติดตาม
ประเมินผลรวมทั้งการร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 

2. ระดับการมีส่วนร่วม 
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนตำบลมูโนะใน 5 ระดับการมีส่วนร่วม ดังนี้ 
ระดับที่ 1 การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อยที่สุดแต่ถือว่า
เป็นขั้นพื้นฐานของการมีส่วนร่วม โดยหน่วยงานมีหน้าที่นำเสนอข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ทันสมัย และเข้าถึงได้ 
ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานโดยรูปแบบการมี
ส่วนร่วมในระดับนี้อยู่ในลักษณะการให้ข้อมูลทางเดียวจากรัฐสู่ประชาชน 
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ระดับที่ 2 การมีส่วนร่วมในระดับการปรึกษาหารือ เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการ/การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอย่างอิสระและเป็นระบบ โดยหน่วยงานจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ และนำข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และประเด็นที่ประชาชนเป็นห่วงไปเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงนโยบาย หรือพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และประกอบการตัดสินใจ 

ระดับที่ 3 การมีส่วนร่วมในระดับให้เข้ามามีบทบาท เป็นลักษณะที่ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างรัฐ
กับประชาชนอย่างจริงจัง และมีจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจน โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย
การวางแผนงานโครงการ และวิธีการปฏิบัติ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่จัดระบบอำนวยความสะดวกและ
ยอมรับการเสนอแนะ และมีการตัดสินใจร่วมกับภาคประชาชน การมีส่วนร่วมระดับนี้อาจจะดำเนินการ        
ในรูปแบบกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วม 

ระดับที่ 4 การมีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือ เป็นการให้ความสำคัญกับบทบาทของ
ประชาชนในระดับสูง โดยมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่การมีส่วนร่วมกับประชาชนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ
ตั้งแต่การระบุปัญหา พัฒนาทางเลือก และแนวทางแก้ไข รวมทั้งการเป็นภาคีในการดำเนินกิจกรรมของ
หน่วยงาน การมีส่วนร่วมในระดับนี้ คือการที่ภาครัฐสัญญากับประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ดำเนินงานร่วมกัน และนำแนวคิดใหม่ๆ หรือข้อเสนอแนะของประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได ้

ระดับที ่ 5 การมีส่วนร่วมในระดับเสริมอำนาจประชาชน เป็นระดับการมีส่วนร่วม            
ที่ประชาชนมีบทบาทในระดับสูงสุด โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในการเป็นผู้ตัดสินใจ ซึ่งผลการ
ตัดสินใจมีผลผูกพันให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องดำเนินการตามการตัดสินใจของประชาชน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระดับสูงสุดนี้ เน้นให้ประชาชนมีบทบาทในการบริหารจัดการโดยเป็นผู้ด ำเนินภารกิจ และ
หน่วยงานมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้น ประโยชน์ของการตัดสินใจในขั้นนี้ คือ การสร้างการเรียนรู้ 
ความเข้าใจ และความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน 

3. มาตรการ/กลไก/แนวทางในการเสริมสร้างการเข้ามามีส่วนร่วม 
3.1 ให้ส่วนราชการที่มีภารกิจในการให้บริการ การอนุมัติ อนุญาต หรือดำเนินกิจกรรม

ร่วมกันกับประชาชนและองค์กรภาคีต่าง ๆ จัดให้มีช่องทางและกิจกรรมให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า 
มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจให้ชัดเจน 

3.2 ให้จัดทำและเผยแพร่วิธีการ หรือขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งในหน่วยงานและสื่อสาธารณะของหน่วยงานอย่างเปิดเผย 

3.3 กำหนดให้มีระบบดำเนินงานสร้างการมีส่วนร่วม หรือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภารกิจ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ก่อนวางแผนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงานและ
หลังดำเนินงาน 

3.4 ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอก โดยเฉพาะผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจใน
ภารกิจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งเน้นการปลอดการทุจริตเพื่อให้เกิดพลังเข้มแข็งช่วยป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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3.5 ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่กำกับ ดูแล และประเมินผลการมีส่วนร่วม

ของประชาชนมีส่วนได้ส่วนเสีย และรายงานผลการดำเนินงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ        
ทุก 3 เดือน (รายไตรมาส) 
 มาตรการฉบับนี้ กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีสว่น
ร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส      
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำหรับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ที่มีระเบียบ กฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ ไว้เป็นการเฉพาะให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระเบียบหรือ
กฎหมายนั้นกำหนด 

3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล    
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนสอดคล้องกับแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ 2564 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ภารกิจตามมิติ 2.2 มาตรการ
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหา
พัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีกรอบการประเมินในเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผย
ข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ตามข้อ 
O42 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานที่เป็นแนวทางของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะจึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจดัจ้าง ดังนี้ 

1. ให้เจ้าหน้าที ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะซึ ่งปฏิบัติหน้าที ่เกี ่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้าง 
ดำเนินการบันทึกข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางผ ่านระบบจัดซ ื ้อจ ัดจ้าง (Thai Government procurement e-GP) ตามว ิธ ีการที่
กรมบัญชีกลางกำหนด ดังนี้ 

(1) จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
(2) การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบ

รายการก่อสร้าง 
(3) จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
(4) จัดทำรายงานผลการพิจารณา 
(5) ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง 
(6) การทำสัญญา 
(7) การบริหารสัญญา 

2. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
แสวงหาผลประโยชน์หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
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3. ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติ

ต่อผู้เสนอราคาทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือสนับสนุนการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
4. เมื่อมีการร้องเรียนเรื่องความโปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
5. กรณีโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 5 ล้านบาท ขึ้นไป ต้องกำหนดให้มีข้อตกลงคุณธรรม

เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารการเสนอราคา ถ้าหากผู้เสนอราคารายใดไม่ลงนามในข้อตกลงคุณธรรมจะไม่มีสิทธิ
เข้าร่วมเสนอราคาในโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้นได้ และให้มีผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการ
จัดซื้อตัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่จ ำเป็นต่อโครงการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยจะตอ้งมีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ มาตรการฉบับ
นี้ กำหนดขึ้นเพื่อเป็นมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตที่เป็นแนวทางของหน่วยงาน ตาม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำหรับการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีระเบียบ กฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ ไว้เป็นการเฉพาะให้ดำเนินการให้
เป็นไปตามท่ีระเบียบหรือกฎหมายนั้นกำหนด 

4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
1. หลักการและเหตุผล 
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 (Integrity Transparency Assessment : ITA) กำหนดตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต
โดยให้ส่วนราชการมีมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต กำหนดแนวปฏิบัติของ
หน่วยงานสำหรับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยการรับฟังเสียงสะท้อนหรือ 
ข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชน และจะต้องมีกระบวนการจัดการและ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะมีกรอบแนวทางในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตภายใน

หน่วยงาน 
3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สำนักปลัด อบต. 
5. แนวทางการปฏิบัติ 
5.1 คำอธิบาย 
5.2 แนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตดำเนินการตามประกาศองค์การบริหาร

ส่วนตำบลมูโนะ เรื่อง แนวทางการรับข้อร้องเรียน และวิธีพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรม หรือการ
ทุจริต ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

6. การกำกับติดตาม 
6.1 ผู้รับผิดชอบในการกำกับติดตาม 
 6.1.1 ระดับสำนัก/กอง : หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกองที่ได้รับมอบหมาย 
6.2 ผู้รายงาน 
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 6.2.1 ระดับสำนัก/กอง : ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง 
6.3 วิธีกำกับติดตาม และระยะเวลาการรายงาน 
 6.3.2 ระดับสำนัก/กอง : สำนัก/กองรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำเดือน ส่งมาที่

งานกฎหมายและคดี สำนักปลัดอบต. ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
7. เอกสารอ้างอิง 
 7.1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เรื ่อง แนวทางการรับข้อร้องเรียน และวิธี

พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรม หรือการทุจริต ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
5. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
    ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็น

รูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื ่องที่เชื ่อมโยง
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและ
ภาพลักษณ์ขององค์กร การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เมื่อการ
รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นได้มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่ง 
กฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดโดยธรรมจรรยาตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้ำใจ” ดังนั้น การรับสินน้ำใจ เจ้าหน้าที่
ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดด้วย หากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย หรือไม่
สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้ำใจหรือสินบนแล้ว จะทำให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้น ปฏิบัติผิด
กฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วย แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแย กแยะ หรือ
จำแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้วก็จะสามารถป้องกันไม่ให้มีการละเมิดประมวล จริยธรรม 
รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้ องค์การบริหารส่วน
ตำบลมูโนะ จึงตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริต
ประพฤติมิชอบ จึงได้จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับ
สินบน การใช้อำนาจหน้าที่การเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กร
ธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดจากผู ้อื ่น ที่เกี ่ยวเนื่องเชื ่อมโยงกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้อง ตามที่กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
กำหนด โดยให้พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ถือปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังต่อไปนี้ 

แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน : กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าที ่

“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ 
การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
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เจ้าหน้าที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย กฎ หรือมีข้อบังคับ โดยอาศัย

อำนาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับ
ข้างต้น จึงต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่  ของรัฐ ตามประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน 
๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน

บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้ำใจและสินบนได้ รวมถึง การแจ้งเตือนในกรณีที่
อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไป ตามกฎ ระเบียบ อาทิ ช่วงเทศกาล  ปี
ใหม่ การดำเนินการรับนักเรียน เป็นต้น 

๒. สนับสนุนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน การให้หรือรับ สินบนในทุก
รูปแบบ 

๓. กำกับดูแลให้การดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย          
ระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยเคร่งครัด 

๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุม การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อน
ตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติอนุญาตโดย
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรมที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้ 

๕. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใด ที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐาน เรื่องการ
ทุจริตคอร์รัปชัน การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที ่ปฏิเสธต่อการกระทำโดยใช้
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามที่
กำหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

๖. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระทำความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้อง ดำเนินการทาง
วินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

๗. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ที่เป็นการฝ่าฝืนการรับทรัพย์สินฯ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓ จะต้องรับโทษ 
ตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจำคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดให้ขอให้ หรือรับว่า
จะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ เพ่ือจูงใจ ให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการ
กระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามที่กำหนด
ไว้ในมาตรา ๑๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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๘. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ 

หรือจากการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ และได้เรียก รับ ทรัพย์สินจากการปฏิบัติ
หน้าที่นั้น ๆ การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นจะ 
มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มีโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

๙. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการอย่างสมำ่เสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มาตรการฉบับนี้ กำหนดขึ้นเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการ
รับสินบนตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำหรับการ
ป้องกันการรับสินบนที่มีระเบียบ กฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ ไว้เป็นการเฉพาะให้ดำเนินการให้เป็นไป
ตามท่ีระเบียบหรือกฎหมายนั้นกำหนด 

6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทำงานที่ดี ตลอดจนช่วยสร้าง
ความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อองค์กร ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะจึงดำเนินการจัดทำ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

แนวคิดทฤษฎี 
จากการศึกษาวิจัยของนายกิตติภูมิ บัวเพชร เรื่องการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารงาน

พัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลเขตอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง พบว่าการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในงาน
พัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลมีลักษณะและรูปแบบอยู่ 6 ประการ ดังนี้ 

1. การรับสินบน 
การรับสินบนเป็นการยอมรับเงินผิดกฎหมายหรือคุณค่าอื่น  ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ต้องการจาก

เจ้าหน้าที่ที่ได้มีการกระทำตามหน้าที่ในการบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยผู้ให้สินบน         
มีเจตนาที่จะบิดเบือนวัตถุประสงค์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และผู้รับหรือเจ้าหน้าที่มีเจตนาที่จะกระทำ
ตาม เป็นสถานการณ์เมื่อเจ้าหน้าที่ต้องการผลประโยชน์ส่วนตนซึ่งอาจเป็นผลประโยชน์ทางการเงินหรือ
ประโยชน์อื่น ๆ โดยต้องกระทำการที่ขัดต่อกฎหมายหรือเพิกเฉยในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ได้ซึ่งผลประโยชน์
นั้น ซึ่งจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์และการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในระยะยาว 

2. การใช้อิทธิพลส่วนตัว 
การใช้อิทธิพลส่วนตัวในการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารงานพัสดุส่วนใหญ่จะเกิดจาก

การใช้อิทธิพลทางอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาแทรกแซงกระบวนการทำงาน
ตามระเบียบพัสดุฯ ส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนของผู้บริหารท้องถิ่นและกลุ่มการเมืองที่
สนับสนุนผู้บริหารท้องถิ่น จากการกระทำดังกล่าวได้สร้างความลำบากใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่าง
ยิ่ง เพราะเมื่อใดที่หน่วยตรวจสอบมาตรวจสอบพบข้อบกพร่องผู้ที่จะต้องรับผิดคือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น 

3. การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ 
เจ้าหน้าที่มีส่วนรู้เห็นในข้อมูลลับของทางราชการ ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นได้ใช้ข้อมูลลับเพื่อประโยชน์ของ

เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางการเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ โดยปกติแล้วผลประโยชน์ขัดแย้งจะเกิดข้ึนเมื่อ 
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ข้อมูลนั้นเป็นความลับที่มีความสำคัญอย่างมาก และเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในหน้าที่ที่จะรักษาความลับ
นั้นไว้ แต่เจ้าหน้าที่ก็ได้ใช้ข้อมูลเพ่ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางการเงินหรือประโยชน์อ่ืน 
ๆ 

4. การดำเนินธุรกิจที่เกี ่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างนักการเมืองท้องถิ่นหรือพนักงานท้องถิ่นที ่มี
ผลประโยชน์เกี่ยวกับหน้าที่การงานไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งมีความขัดแย้งโดยตรงต่องานที่รับผิดชอบ
อยู่ ผลประโยชน์ขัดกันนี้แสดงให้เห็นขอบเขตที่ว่านักการเมืองท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องควบคุม
ตนเองในผลประโยชน์ที่จะได้รับประเด็นนี้เหมือนกับการใช้อิทธิพลส่วนตัวซึ่งนักการเมืองท้องถิ่นหรือพนักงาน
ท้องถิ่นผู้นั้นจะเป็นผู้ควบคุมผลลัพธ์นั้นเอง 

5. การรับของขวัญ 
การรับของขวัญ การยอมรับของขวัญ การยอมรับความสะอาดสบายที่อาจส่งอิทธิพลต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มีอคติต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาจมองว่าเป็นเรื่องการรับสินบน ซึ่งการ
ให้ของขวัญนี้ทำกันในหลายรูปแบบ ลักษณะการให้ของขวัญนั้นไม่ได้ต้องการที่จะให้แต่มีเจตนาที่จะก่อให้เกิด
การเอนเอียงในการกระทำบางอย่างอันเนื่องจากการให้นั้น 

6. การเกี่ยวพันทางเครือญาต ิ
การเกี่ยวพันทางเครือญาติ จากผลการศึกษา สถานการณ์ที่บุคคลสาธารณะอาจอยู่ในตำแหน่งต่าง ๆ   

ในท้องถิ่น เช่น ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ ่น ก็จะมีเครือญาติที่ทำธุรกิจด้านต่าง ๆ          
ในท้องถิ่น เช่น วัสดุสำนักงาน รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น เมื่อมีเครือญาติที่ทำธุรกิจอยู่ก็อาจทำสิ่งที่ต้องการ
ให้แก่ญาติ หากคิดในประเด็นของผลประโยชน์ขัดแย้งกัน อาจจะเรียกได้ว่าเป็นระบบอุปถัมภ์พิเศษที่มีการใช้
อิทธิพลส่วนตัว เป็นการเกี่ยวข้องกับการใช้อิทธิพลที่จะให้ได้รับการส่งเสริมได้รับรางวัลจากการทำสัญญาหรือ
การอ่ืนใด ซึ่งญาติของตนไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ นั้น 

ปัญหาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมในการบริหารงานพัสดุ คือ ค่านิยมของสังคมไทยที่เริ่มเปลี่ยนไป การเห็นแก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์สว่น
ตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมมีมากขึ้น นอกจากนี้รูปแบบและวิธีการในการทุจริตก็นับวันจะมีความซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น จนบางครั้งกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ไม่สามารถเอาผิดกับผู้กระทำผิดได้ 

จากแนวคิดทฤษฎีดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะจึงกำหนดมาตรการการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางในการตรวจสอบบุคลากร       
ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน ดังนี้ 

มาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
เพ่ือเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะจึงกำหนดมาตรการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

1. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองานที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรภายในองค์การ
บริหารส่วนตำบลมูโนะทั้งประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

2. ห้ามมิให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ดำเนินงานหรือ
โครงการที่เอ้ือผลประโยชน์กับตนเองทั้งท่ีเกี่ยวกับเงินและไม่เก่ียวกับเงิน 

3. ห้ามมิให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะดำรงตำแหน่งที่ทำหน้าที่ทับซ้อน 
4. ในกรณีที่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้ใช้หลักปฏิบัติ คือ 
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(1) การเปิดเผย (Discloser) ต่อหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ     

ว่างานใดที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(2) การถอนตัว (Refusal) ออกจากการทำหน้าที่ตัดสินใจหรือทำงานที่บุคลากรมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(3) การแก้ไขสถานะของตำแหน่งหรือหน้าที่ในการทำงานที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน (Removal)  

เช่น ลาออกจากตำแหน่งหน้าที่ซึ่งขัดแย้งกัน เป็นต้น 
(4) ให้ผู้อำนวยการกองคลัง มีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะถึงความ

เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลมูโนะเป็นประจำ 

(5) การรับของขวัญเป็นของส่วนตัวให้กระทำได้ในกรณีมีมูลค่าไม่เกิน 3,000.- บาท หากสูงกว่านั้น
ต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป 

แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 
1. ตรวจสอบชื่อสกุลของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ 

เช่น ญาติ พี่ น้อง เพ่ือน คู่แข่ง ศัตรู เป็นต้น 
2. ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากร

ในหน่วยงานหรือไม ่
3. ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการทั้งผลประโยชน์ส่วนตนเอง

และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 
4. ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ เช่น การรับสินบน 

การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ การดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การรับของขวัญหรืออ่ืน ๆ 
7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
และหน้าที่ตามที่กฎหมายอื่นกำหนดไว้ ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ควบคุม ดูแล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  ฝ่ายบริหารโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้
กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง มีอำนาจในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ เพื่อปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงาน แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารด้วยการที่อำนาจทางปกครอง โดยเฉพาะในส่วนที่
กฎหมายกำหนดให้เป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจอนุญาต อนุมัติหรือมีคำสั่งในเรื่องนั้น 
อย่างรอบคอบ มีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนการใช้ดุลยพินิจอย่างเพียงพอ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ในการใช้ดุลยพินิจ เช่น ในการออกคำสั่ง อนุญาต อนุมัติ การย้าย การเลื่อนระดับ การโอน ให้ไปศึกษาต่อ ให้
ไปฝึกอบรม ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้กำหนด
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ดังนี้ 

๑. การตรวจสอบใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติให้กระทำการอย่าง
หนึ่งอย่างใดโดยอิสระ 

๒. ขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจต้องประกอบเหตุผล ดังนี้ 
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๒.๑ ขั้นตอนแรก ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ  ซึ่งการวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้นต้องตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน จากพยานหลักฐานที่มีอยู่เพียงพอต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าได้เกิดขึ้นหรือไม่ 
๒.๒ ขั้นตอนที่สอง ข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบข้อเท็จจริงตาม (๒.๑) ที่เกี่ยวข้องและเป็น

สาระสำคัญ 
๒.๓ ขั้นตอนที่สาม ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน ซึ่งผู้ใช้ดุลพินิจจะต้องพิจารณาตัดสินใจว่า

กฎหมายได้กำหนดให้ใช้ดุลยพินิจได้เพียงประการเดียว หรือหลายประการ ซึ่งสามารถตัดสินใจใช้อำนาจหรือไม่
ก็ได้หรือจะเลือกกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ตามที่กฎหมายกำหนด 

3. การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง โดยกำหนดแนวทาง ดังนี้ 
3.๑ ให้มีคู ่มือการกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที ่อยู ่ในภารกิจหลักของ

หน่วยงาน 
3.๒ ให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ

หน่วยงาน 
๓.3 ให้มีการนำเผยแพร่ และจัดเก็บประมวลข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้ 
3.๔ ให้มีการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 
3.๕ ให้มีการติดตาม ทบทวน หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็น

มาตรฐาน และถูกต้องอยู่เสมอให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายของเรื่องนั้น ๆ และการ
ใช้อำนาจดุลพินิจ จะต้องสามารถถูกตรวจสอบได้จากผู้มีอำนาจ เช่น ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป            ศาล
ปกครอง เป็นต้น 

8. มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 วัฒนธรรมองค์การเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะที่มี

การถ่ายทอดและตอกย้ำอย่างต่อเนื่องในองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์การที่ให้
ความสำคัญต่อคุณธรรมจริยธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริต สามารถดำเนินการได้ด้วยกลไกและมาตรการในการ
ขับเคลื่อน ดังนี้ 

1. สร้างค่านิยมหลัก (Core Values) และวัฒนธรรมองค์การ เป็นกระบวนการที่ต้องการ
สร้างองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะที่ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันด้วยการกำหนดค่านิยมร่วมของคนทั้ง
องค์กรที่จะนำไปสู่การสร้างองค์การแห่งจริยธรรม ค่านิยมร่วมที่มีส่วนช่วยในการต่อต้านการทุจริต เช่น ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีจิตสาธารณะ เป็นต้น  

2. การสื่อสารภายในองค์กร 
การสื่อสารภายในองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะได้ให้ความสำคัญว่าจะขับเคลื่อนไปทิศทาง

ไหนที่จะให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันและสร้างพื้นที่ให้คนดี ไม่ยอมรับคนโกง โดยสื่อสารเป็น
ประจำ สม่ำเสมอ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 

- การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บริหารในเรื่องจริยธรรมแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
- การประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร การลงนามในคำมั่นสัญญาร่วมกัน การปฏิญาณตน 
- การพัฒนาเครื่องมือสร้างจิตวิทยาใหม่ ๆ  เช่น ทดสอบด้านคุณธรรมจริยธรรม  เป็นต้น 
- การรณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมไม่ยอมรับการโกง สร้างคนดี และสร้างแรงกดดันผู้กระทำผิด 

 



  -13- 
 

3. ค่านิยมหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
เป็นหัวใจสำคัญในการทำงานเพ่ือกำหนดเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะและใช้

เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ยึดถือเพื่อกำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งในการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจึงต้องมีค่านิยมหลักเพ่ือกำหนดทิศทางในการประพฤติปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการ
เพื่อให้ตอบสนองเป้าหมายหลักขององค์กรและเป็นการให้ความสำคัญต่อบางสิ่งบางอย่างที่ถือว่าสำคัญในการ
ทำงานภาครัฐ 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ได้กำหนดค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ไว้ 7 ข้อ ดังนี้ 
(1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
(3) กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
(4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
(5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
(6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัต ิ
(7) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐที ่จะกำหนดเป็น

หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับสภาพคุณงาม ความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือ
สำหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่ควรกระทำ หรือไม่ควรกระทำตลอดจนการดำรงตน
ในการทำความดีและละเว้นความชั่ว 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (องค์กรคุณธรรมและค่านิยมสุจริต) 
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ มีนโยบายในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นองค์กร

คุณธรรมและค่านิยมสุจริต โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน ในการป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบด้วยหลัก

พอเพียง 
2. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริตมิชอบในหน่วยงานพัฒนา  

คุณธรรม  จริยธรรม 
3. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริตมิชอบในหน่วยงานด้วยหลัก 

สุจริต 
การดำเนินงานในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมและค่านิยม

สุจริต 
1. ประกาศเจตจำนงการเป็นองค์กรคุณธรรม และค่านิยมสุจริตประจำปี 
2. ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรมและค่านิยมสุจริต ภายใต้ชื่อ โครงการ

ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการต่อต้านการทุจริตเป็นประจำทุกปี 
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9. มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)             มี
วัตถุประสงค์การจัดทำแผนเพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น     
เพ่ือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตาม
มาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เพื่อให้การบริหารราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ     
มีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และเพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็งในมิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต ข้อที่ ๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อที่ ๑.๑.๑ สร้าง
จิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้จึงไดก้ำหนดมาตรการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1. ดำเนินโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
หลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสำคัญในการ

บริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตสำนึกในการทำงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
อีกท้ังสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหา
เรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานานจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าว   
ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องต้องกันว่าการที่จะทำให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไป
ได้ในที่สุดนั้น ต้องนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่ วนการเมือง ภาคราชการ 
ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสำนึกของ
คนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริต
คอร์รัปชั่น ทั้งนี้กลไกการนำหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได้ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน    
ซึ่งได้วางกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กร
ต่าง ๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ
ปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของ  
ธรรมาภิบาล ซึ ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency)        
หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้นการพิจารณาคัดเลือกนำองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้น 
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มาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรใด  ๆ จะต้อง
คำนึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แนวทาง หรือวิธีการดำเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ      
เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงจัดทำโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม  
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้เพื ่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง 
เป็นธรรม และถูกกฎหมาย เพื่อให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะปฏิบัติติงานโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เป้าหมาย/ผลผลิตเป็นผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พื้นที่ดำเนินการภายในองค์การบริหารส่วน
ตำบลมูโนะ ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล
คุณธรรม และจริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption) ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลัก
และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้
ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2. ดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
  การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของ
โลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานสำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใช้อำนาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและต่อประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบใน
หลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตามองค์การบริหารส่วน
ตำบลมูโนะจึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพ่ิ มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลมูโนะ มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ  เพื่อให้พนักงาน ได้รับ
การพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม
และสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้าง
จิตสำนึกในการทำความดี รู้จักให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกันเพื่อเป็นการสร้าง 
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ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล     
เพื่อสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต คำนึงถึง
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ ่นและประเทศชาติ  มีเป้าหมาย/ผลผลิต ได้แก่ ผู ้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ วิธีดำเนินการจัดให้มีการ
ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้าง
คุณธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่    จัด
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและเห็นคุณค่าของ
การเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม เป็นต้น  การจัดกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์ ณ มัสยิดต่าง ๆ มีตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ได้แก่ พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรมและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมในการสร้างสังคม
แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละ           เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

3. ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสำคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื ่อน

องค์กรไปสู่ความสำเร็จทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้น  ๆ ย่อมประสบความสำเร็จ    
มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดีเมื่อได้รับบทบาทให้กระทำหน้าที่ใด  ๆ แล้วย่อม
สามารถแสดงบทบาทนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อย
ความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จำเป็นในการทำงาน ย่อมทำให้องค์กรนั้น ๆ ด้อย
พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมีทักษะและประสบการณ์
การทำงานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้นำทางในการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง 
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ตั้งใจทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องานต่อหน่วยงาน    
ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้วย่อมนำพา
องค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส มีการป้องกันการทุจริต และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทาง
ศาสนา เพื่อให้บุคลากรสามารถนำหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตได้
อย่างถูกต้อง เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทำงาน ต่อเพ่ือร่วมงาน 
ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือให้สถาบันทางศาสนา มีบทบาทในการปลูกจิตสำนึก มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความซื ่อสัตย์ สุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล               มี
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน พนักงานจ้าง  

4. ดำเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรมเพื่อกำหนดมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไก 
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และระบบในการบังคับใช้ย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วน
ตำบลมูโนะ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือ คุณธรรม จริยธรรม 
เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง 
ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ทำงานร่วมกันมี คุณธรรมและจริยธรรมประจำใจของตนเองแล้ว 
การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และผู้มา
รับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อม่ันและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้น ๆ มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่
บุคลากรในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เพื่อสร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่
บุคลากรที่จะไม่กระทำการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ
พนักงาน พนักงานจ้าง มีวิธีการดำเนินการ ได้แก่ จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม 
และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือทำกิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส มีตัวชี้วัดเป็นประชาชนผู้มารับ
บริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงานโดยใช้แบบประเมิน
เป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับการประเมินมาต่ำกว่าร้อยละ 70 มีผลลัพธ์เป็นผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
ส่วนตำบล เกิดจิตสำนึกท่ีดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 

5. มาตรการ“ในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ” 

ความพร้อมรับผิด เป็นการประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะให้บริการ หรือส่ง
มอบงานต่อสาธารณะตามที่กำหนดไว้ในพันธกิจ และยึดหลักการกระจายผลประโยชน์ที่ถูกต้อง ชอบธรรม 
และเสมอภาค ให้ทุกภาคส่วนได้รับการแก้ไขปัญหาและได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง รวมถึงความกล้าหาญที่จะ
รับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ งผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้กำหนดทิศทาง
ของหน่วยงานในระดับนโยบายนั้น จะต้องมีเจตจำนงที่แน่วแน่ในการบริหารหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สจุริต 
พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะต้อง
เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาลความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงานเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงาน
อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหน้าที่มากกว่าเรื่องส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานหากเกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายขึ้น รวมถึงกระบวนการของหน่วยงาน
ในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติงานและขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจดังนั้น เพ่ือให้มี
มาตรการในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงได้จัดทำมาตรการ “ในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ”ทำให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไม่ยอมรับการทุจริตที่เกิดขึ้นใน 
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หน่วยงาน ไม่ทนที่จะเห็นการทุจริตในหน่วยงาน พร้อมที่จะดำเนินการเพื่อหาทางตรวจสอบและยับยั้งการ
ทุจริตนั้น จนเกิดกระแสการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) ภายในหน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มี
มาตรการในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบของผู้บริหาร หากการดำเนินงานของหน่วยงานส่งผลกระทบและเกิดความ
เสียหายต่อสังคมโดยรวม เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ เมื่อหน่วยงานเกิดความเสียหายอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน
เพื ่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที ่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น มีเป้าหมาย/ผลผลิต ได้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ มีวิธีดำเนินการ ได้แก่ ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจัดทำ (ร่าง) 
มาตรการในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตรวจสอบความถูกต้อง จัดทำมาตรการในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ และแจกจ่ายให้แก่บุคลากร มีตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ คือ มีมาตรการในการจัดการกับ
เจ้าหน้าที่ท่ีไม่มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  6. กิจกรรมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดพฤติกรรมการทำงานที่ดี มีคุณธรรม
และซ่ือสัตย์สุจริตภายในหน่วยงาน 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะมีนโยบายคุณภาพที่กําหนดใหมีการสงเสริม สนับสนุนการ
จัดการความรู (Knowledge Management-KM) อยางเปนระบบมุงหวังที่จะใหเกิดการสรางเครือขายการ
ป้องกันการทุจริต สร้างจิตสำนึกในการทำงานของบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นสร้างภาคีเครือข่ายใน
การขับเคลื่อนการพัฒนา และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรให้บุคลากรยกย่องบุคคลผู้กระทำความ
ดี มีคุณธรรม ทำประโยชน์ให้แก่สังคม การถ่ายทอดความรู ้เป็นขั ้นตอนหนึ่งของการจัดการความรู ้ซึ่ง
หมายความถึงการแบ่งปันความรู ้ภายในองค์การที ่เกิดขึ ้นระหว่างบุคคลและกลุ ่มต่างๆ มีลักษณะ เช่น         
เติมข้อมูลการปฏิบัติงานที่ประสบผลสำเร็จ การสอน ติวเข้ม ให้แก่เพ่ือร่วมงานการพูดคุยอย่างเปิดเผยกับเพ่ือน
ร่วมงาน ให้ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตอย่างเปิดเผย เป็นต้น การทำงานร่วมกันในการถ่ายทอดความรู้ภายใน
หน่วยงานจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับว่า การทำงานด้วยกันอย่างเปิดใจปราศจากการขยักหรือปกป้องความรู้ที่
ตนมีโดยไม่ให้ผู ้อื่นรู้ จะส่งผลกระทบกับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงได้กำหนดมาตรการจัด
กิจกรรมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดพฤติกรรมการทำงานที่ดีมีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริตภายใน
หน่วยงานเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ขึ้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรผูรับผิดชอบของหนวยงานด้านตาง ๆ 
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณรวมกัน และนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชกับหนวยงาน เพื่อใหเกิดการ     
จุดประกายใหกับหนวยงานและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะจากการถ่ายทอดพฤติกรรมการ
ทำงานที่ดี มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริตเพื่อนําไปสูการพัฒนาตนเองอยางยั่งยืน เพื่อสร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่ น มีเป้าหมาย/
ผลผลิต ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตำบลมูโนะ มีวิธีดำเนินการ ได้แก่ เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบงกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูซักถาม/
ชี้แจง มีตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เป็นร้อยละของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างได้เข้าร่วมเวทีเสวนาฯ 
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7. กิจกรรมการสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ได้ตระหนักว่าบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ    

มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีบทบาทโดยตรงในให้การบริการสาธารณะ และจำเป็นที่
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง นอกจากนี้ควรมีวิธีปฏิบัติ
ที่ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง คำแนะนำจากผู้ บริหาร
รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี ่ยวข้อง อีกประการที่สำคัญคือ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ใช้อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ตลอดจนการแนะนำ ใน
บริการตามภารกิจในด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการที่ดี สร้างความเชื่อมั่นของ
บุคลากรในหน่วยงานต่องานและสร้างบรรยากาศในการทำงานได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะได้เล็งเห็นถึง
ความจำเป็นที่ต้องเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเจ้าหน้าที่ 
จึงได้ร่วมกันพัฒนาการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติหน้าที่ที ่อยู่ในความรับผิดชอบ ในขณะเดียวกันการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวจะต้องมีการวางแผน การตรวจสอบ รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบด้วยจึงได้จัด
กิจกรรมการสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก
ในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นขึ้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร  เพื่อการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ใช้อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เพ่ือสร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และมีแนวทางในปฏิบัติงานอย่างประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ของบุคลากรในหน่วยงานต่องานและสร้างบรรยากาศในการทำงาน มีเป้าหมาย/ผลผลิต ได้แก่ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะมีวิธีดำเนินการ
จัดประชุมชี ้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื ่อสร้างมาตรการร่วมกันในการเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ สรุปผลการจัดทำกิจกรรมเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา มีตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ทุกคน (๑๐๐%) 
สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

8. มาตรการ “ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรืออำนาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนและ
บุคคลใกล้ชิด” 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการ      
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ซึ่งดำเนินการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนให้แก่คนในท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้
ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ในการปฏิบัติงานและดำเนินการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์    
ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็น
เวลานานทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ 
คสช. ได้มีคำสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วน
ราชการและหน่วยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพ่ือ 
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สกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงาน
และการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
หรือได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  จึงดำเนินการ
จัดทำมาตรการ “ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรืออำนาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนและบุคคลใกล้ชิด”เพ่ือ
เป็นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่นขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับความ
ประพฤติของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐาน ในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและเป็นสากล เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับเพ่ิมความน่าเชื่อถือเกิดความ
มั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  มีเป้าหมาย/ผลผลิต ได้แก่ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะมีวิธีดำเนินการ
โดยจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อนำมากำหนดเป็นมาตรการ ดำเนินการจัดทำมาตรการ  “ไม่ใช้ตำแหน่ง
หน้าที่หรืออำนาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนและบุคคลใกล้ชิด” สรุปผลการจัดทำมาตรการ “ไม่ใช้
ตำแหน่งหน้าที่หรืออำนาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนและบุคคลใกล้ชิด”เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา     
มีตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ดังนี้ ตัวชี้วัดเป็นพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจในการใช้อำนาจใน
ตำแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย มีผลลัพธ์เป็นพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจในการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์มิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายและมีความประพฤติ ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 

9. ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตให้กับบุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนว
ทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์    
  10. การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกลในการป้องกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์
ใหม ่ๆ       

11. การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหาร
จัดการ ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต ความ
เสี่ยงเก่ียวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจริง 
มีการวิเคราะห์ ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน     
  12. การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      
ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร
ซึ่งเน้นการปลอดทุจริตเพ่ือให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต  

13. จัดประชุมประจำเดือนระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างเป็นประจำทุกเดือน ในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ประชาชน 
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14. การพิจารณางบประมาณจัดสรรให้แต่ละหมู่บ้าน ใช้วิธีการจัดสรรงบประมาณจากความ
ต้องการ ของประชาชนตามมติประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน และไม่
เป็นการเอ้ือ ประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง         
  15. จัดประชุมชี้แจงประชาชนในการดูแลรักษาสาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภคของ
ชุมชนในการลงพ้ืนที่พบปะประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
                                                              
          (นายรอปา  อีซอ) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
 
 
 


