
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 
เรื่อง  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

 
**************************************************** 

  ด้วยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นประโยชน์สุขต่อประชาชน และเกิดความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment - ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามจึงมีมาตรการกำหนด
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

  1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 
1.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอย่างน้อยตาม มาตรา 7 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 43 และมาตรา 44 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2564 และไม่เผยแพร่ข้อมูลตาม มาตรา 14 และ 15 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 

1.2 ปรับปรุงและพัฒนาเว็ปไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน โดยคำนึงถึงความ
เหมาะสมกับสถานการณ์และความพร้อมของบุคลากร/ทรัพยากรในหน่วยงาน 

1.3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ  

1.4 ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนเว็ปไซต์ 
2. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 
  2.1    ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่ 

(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน 
 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีดำเนินงาน 

 (3) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
(4) กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน และนโยบาย 
(5) แผนงาน โครงการ ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณผลผลิต/

ผลลัพธ์ของโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
(6) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
(7) อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
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  2.2 ระบุวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบุเวลาการดำเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน 
  3. กำหนดกลไกการกำกับติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล โดยแต่งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการดูแลเว็ปไซต์ เพ่ือให้มีการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน รายงานผล
การดำเนินงาน สรุปปัญหาและอุปสรรคต่อหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ จำนวนข่าวที่เผยแพร่จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์ของ
หน่วยงาน จำนวนผู้ขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นทางเว็ปไซต์ เป็นต้น 
 
                  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   14   เดือน   มกราคม   พ.ศ. 2565 
 
 
 

      
      

 (นายประสิทธิ์   รวมสิน) 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 
เรื่อง  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม 

 
**************************************************** 

 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560 - 2564) และการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจำปี 2562 ได้กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาพัน
สาม จึงได้ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล   นาพันสาม ดังนี้ 

 แนวทางให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 

1. เข้าร่วมการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามในการจัดทำ
แผนการจัดงานประเพณี โครงการงานวันสำคัญ กิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 

2. การเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่างๆโดยการลงทะเบียนเข้าร่วมการตรวจสอบ ตรวจรับงานในส่วนของ
ภาคประชาชน 

3. เข้าร่วมตรวจสอบ ตรวจรับงานในส่วนภาคประชาชน 
4. เข้าร่วมการประเมินผลงานโดยวิธีการตอบแบบสอบถามในโครงการต่างๆ 
5. เข้าร่วมการติดตามงาน หรือการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามจะมีการแต่งตั้งภาค

ประชาชน 
 
ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม จะเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน

ร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะการเข้าร่วมในการจัดทำแผนงาน 
การประชาคม การวางแผนหรือการดำเนินงานด้านต่างๆอย่างสม่ำเสมอ 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่   14    เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2565 

 
      

      
 (นายประสิทธิ์   รวมสิน) 

                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 
 

 

 



 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 
เรื่อง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

**************************************************** 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและประพฤติมิชอบและ

ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 และกำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นแนวทางของหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามจึงได้กำหนด
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 

1. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการบันทึกข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 โดยดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภ าครัฐ (E-
Government Procurement System : e-GP) ตามวิธีการตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ดังนี้ 

(1) จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
(2) การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบรายการ

ก่อสร้าง 
(3) จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 
(4) จัดทำรายงานผลการพิจารณา 
(5) ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือการจ้าง 
(6) การทำสัญญา 
(7) การบริหารสัญญา 

2. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแสวงหาผลประโยชน์หรือยอมให้ผู้อ่ืน
อาศัยอำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง 

3. ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติต่อผู้เสนอราคาทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 
เพ่ือสนับสนุนการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

4. เมื่อมีการร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็วแล้วจึงแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ร้องเรียนทราบ 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                               ประกาศ  ณ  วันที่  14   เดือน   มกราคม  พ.ศ. 2565 

 
      

 (นายประสิทธิ์   รวมสิน) 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 

 



 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 
เรื่อง  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

**************************************************** 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนา

พันสาม มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส  ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ทั้งนี้ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และ
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขึ้น ดังนี้ 

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนตำบล
นาพันสาม 

“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการ

อย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง อย่างใดอย่าง
หนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการประมาณเลินเล่อในหน้าที่
ดังกล่าวด้วย 

“ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน 
ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาลตามที่มีกฎหมาย ระเบียบแบบแผน
ของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 

หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
1. หลักเกณฑ์การร้องเรียน 

 เรื่องท่ีจะนำมาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือนร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจาก
เจ้าหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
(2) กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
(3) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
(4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
(5) กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัด หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

2. เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่ขาด
หลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
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3. ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 

• ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 

• ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 

• การกระทำท้ังหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควร
เกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อ
ดำเนินการสืบสวน สอบสวน) 

• คำขอของผู้ร้องเรียน 

• ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 

• ระบุ วัน เดือน ปี 

• ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 

• กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณี
แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 

4. เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 

• ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอช่องทางร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่ง
ข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
1. ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 
ที่อยู่ 118 ตำบลนาพันสาม  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 032-597-177 
2. ร้องเรียนผ่านเว็ปไซต์สำนักงานที่  http://www.napansam.go.th/homepage 
3. ร้องเรียนผ่าน ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.นาพันสาม  
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
                               ประกาศ  ณ  วันที่  14   เดือน   มกราคม  พ.ศ. 2565 

 
      

 (นายประสิทธิ์   รวมสิน) 
                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบน 

**************************************************** 
 ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นรูปแบบ

หนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนร่วม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและภาพลักษณ์ขององค์กร 

 การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 103 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เมื่อการรับทรัพย์สิน          
หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นได้ มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอนุญาต    
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดซึ่ง         
การรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้ำใจ” ดังนั้น การรับสินน้ำใจเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิ บัติตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดด้วย หากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย หรือไม่สามารถแยกแยะได้ว่าการรับ
ทรัพย์สินนั้นเป็นเรื่องสินน้ำใจหรือสินบนแล้ว จะทำให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติผิดกฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าที่ของรั ฐ
ผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วย แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแยกแยะหรือจำแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว 
ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้มีการละเมิดประมวลจริยธรรม รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนป้องกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามจึงตระหนักและมีความมุ่งม่ันที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใสยึดมั่นใน
คุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการ
ป้องกันการรับสินบน การใช้อำนาจหน้าที่การเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืนการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับ
องค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อ่ืนที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้องตามที่กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่เก่ียวข้องกำหนด โดยให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น และลูกจ้างถือปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรการป้องกันการรับ
สินบน ดังต่อไปนี้ 

แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน : กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ 

“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตาม
มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับ
การฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

 
 



-2- 
 

เจ้าหน้าที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย กฎ หรือมีข้อบังคับโดยอาศัยอำนาจของ
กฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับข้างต้น จึงต้องมา
พิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าทีของ
รัฐ พ.ศ.2543 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 

กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการรับสินบน 
1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล

และประโยชน์ส่วนร่วม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์
ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้ำใจและสินบนได้ รวมถึงการแจ้งเตือนในกรณีที่อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่ การดำเนินการรับนักเรียน เป็นต้น 

2. สนับสนุนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความสำคัญและมีจิตสำนึก ในการต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 

3. กำกับดูแลให้การดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด 

4. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่
ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการ อาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การ
ฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับ จะ
ทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปปฏิบัติในโครงการ กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้ 

5. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใด ที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชั่น การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการกระทำโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้
ร้องเรียน  หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องตามที่กำหนดไว้ในกระบวนการ
จัดการข้อการข้อร้องเรียน 

6. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ พ.ศ.2544 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระทำความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้องดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้น 

7. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่เป็นการฝ่าฝืนการรับทรัพย์สินฯตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 103 จะต้องรับโทษตาม
มาตรา 122 มีโทษจำคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ เพื่อจูงใจให้กระทำ
การ  ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
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8. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
จากการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ และได้เรียก รับ ทรัพย์สินจากการปฏิบัติ
หน้าที่นั้นๆ การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็น การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะมีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 มีโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สองพัน
บาทถึงสี่หมื่นบาท 

9. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
                               ประกาศ  ณ  วันที่   14   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565 

 
      

 (นายประสิทธิ์   รวมสิน) 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
**************************************************** 

 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส อีกท้ังส่งเสริมวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตในองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม จึงได้กำหนดมาตรการ
พัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์เพื่อป้องกันการขัดการระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 

1. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองาน ที่มีความเก่ียวข้องกับบุคลากรภายในองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาพันสาม ทั้งประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

2. ห้ามมิให้บุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งหรือหน้าที่
ดำเนินงานหรือโครงการที่เอ้ือผลประโยชน์กับตนเองทั้งที่เกี่ยวกับเงินและทรัพย์สินอื่น 

3. ห้ามมิให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ดำรงตำแหน่งที่ทำหน้าที่ทับซ้อนกัน 
4. ในกรณีที่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม มีผลประโยชน์ทับซ้อนให้ใช้หลักปฏิบัติ 

ดังนี้ 
- การเปิดเผยต่อหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ว่างาน

เรื่องใดที่มีผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
- การถอนตัว ออกจากการทำหน้าที่ตัดสินใจหรือทำงานที่บุคลากรที่ผลประโยชน์ทับซ้อนกัน 
- ให้ผู้อำนวยการกองคลัง มีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามถึง

ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามทราบ 

- การรับของขวัญเป็นของส่วนตัวให้กระทำได้ในกรณีมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท หากเกินกว่านั้น
ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
                               ประกาศ  ณ  วันที่   14   เดือน   มกราคม  พ.ศ. 2565 

 
      

 (นายประสิทธิ์   รวมสิน) 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 
 



 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 
เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

**************************************************** 
 

 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพ่ือกำหนดให้มีมาตรการภายใน เพ่ือ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในองค์กรภาครัฐ จึงได้ประกาศเจตจำนงสุจริตเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมการทำงานในองค์กร และด้านสื่อสารภายในหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เป็นไปตามเจตจำนงดังกล่าว และให้เกิดการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 
จึงกำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตลอดจนใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลยพินิจ 
1.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน เช่น คู่มือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงาน บนพ้ืนฐานความ
สุจริตเป็นธรรมรับผิดชอบถูกต้องชอบธรรม ยอมรับนับถือ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุก
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1.2 ให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่แสดงถึงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา การปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน เพ่ือเป็นกรอบการปฏิบัติงานอันนำมาสู่การลดการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 

1.3 ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือไม่เป็นไปตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงาน ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เพ่ือให้ส่วนงานที่
เกีย่วข้องดำเนินการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และป้องกันต่อผู้บังคับบัญชา 

1.4 ให้ดำเนินการสำรวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบและจัดการความเสี่ยง ให้ครอบคลุมถึงการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง 
หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการควบคุมข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานการ
ปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
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2. มาตรการเสริมสร้างการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
2.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
2.2 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องสื่อสารถึงความสำคัญและแนวทางในการดำเนินการตรวจสอบการใช้

ดุลพินิจ 
2.3 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการสืบค้น

เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน 
2.4 มีแนวทางการติดตามทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพ่ือนำมาปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้มีการ
พัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นระบบและโปร่งใส 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
                               ประกาศ  ณ  วันที่  14   เดือน   มกราคม  พ.ศ. 2565 

 
      

 (นายประสิทธิ์   รวมสิน) 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 
เรื่อง  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

**************************************************** 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม  ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐ ได้
ตระหนักและให้ความสำคัญยิ่งที่จะสนองเจตนารมณ์ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ จึงขอประกาศว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม จะมุ่งม่ันในอันที่จะปฏิบัติภารกิจหน้าที่ส่งเสริม
และพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความยุติธรรม เสียสละ และมีจิตมุ่ง
บริการด้วยศักดิ์ศรี เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีมีความอยู่ดีกินดี และสร้างความไว้วางใจของประชาชน โดยมีหลักการ
สำคัญที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดอยู่ดีกินดีและสร้างความไว้วางใจของประชาชน โดยมีหลักการสำคัญที่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามทุกคน จะต้องยึดถือเป็นหลักการ และแนวทางใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

1. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ และประพฤติปฏิบัติตน
เพ่ือเสริมสร้างความสำคัญในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วย
ความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ 

2. ยึดมั่นในค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของ
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม เพื่อการประพฤติตนและปฏิบัติ
หน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และรักษามาตรฐานแห่งความดีงาม 

3. ยึดถือและมุ่งมั่นต่อการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 
ตามวิสัยทัศน์ (Vision)  คือ “ ตำบลนาพันสามเป็นชุมชนน่าอยู่ ควบคู่ทรัพยากรธรรมชาติ การ
คมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคครบครัน มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส ชุมชนมีส่วนร่วม ก้าวนำ
เศรษฐกิจ ” 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                    ประกาศ  ณ  วันที่   14   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565 

 
 

      
 (นายประสิทธิ์   รวมสิน) 

                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 
เรื่อง มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น  

สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
..................................................................... 

ความเป็นมา 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามความในมาตรา 100 แห่ง กฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต กล่าวถึงประโยชน์ส่วนบุคคลประโยชน์ส่วนรวม และ
ขอบเขตของการกระทำที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 
 ประโยชน์ส่วนบุคคล หมายถึง การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสถานะเอกชนได้ทำ
กิจกรรมหรือได้การกระทำต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว ญาติ เพ่ือนหรือของกลุ่มในสังคม ที่มีความสัมพันธ์
กันในรูปแบบต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ การค้า การลงทุน เพื่อหาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางทรัพย์สิน
ต่างๆ เป็นต้น 

ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ หมายถึง การที่บุคคลใดๆในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ) ได้กระทำการใดๆ 
ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการดำเนินการในอีกส่วนหนึ่ง ที่แยกออกมาจากการดำเนินการตามหน้าที่ใน
สถานะของเอกชน การกระทำการใดๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
หรือการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ได้ตกอยู่ในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ในรูปแบบต่างๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติห้ามไว้ และยังได้เข้าไปพิจารณาดำเนินการ
ในกิจการสาธารณะที่เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในกิจการของรัฐเพ่ือประโยชน์ของรัฐ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พิจารณาได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝงหรือได้นำประโยชน์ส่วนตนเข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรือเข้าไป
เกี่ยวข้องในการตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่ของการดำเนินงานที่เป็นกิจการส่วนรวมของรัฐ 
รูปแบบของการกระทำที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

1. การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราว ในกิจการที่เป็นของส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและทำให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์ 

2. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่างๆ เช่น การรับของขวัญฯ และผลจากการรับ
ทรัพย์สินนั้น ได้ส่งผลหรือมีผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

3. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้ข้อมูลภายในของรัฐ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการกำหนดนโยบาย หรือ
การสั่งการตามกฎหมายหรือตามอำนาจหน้าที่และได้ใช้ข้อมูลนั้นเพ่ือประโยชน์สำหรับตนเอง ครอบครัว 
บริวาร ญาติหรือพวกพ้อง และจะส่งผลกระทบทำให้การบังคับใช้กฎหมายประสิทธิภาพหรืออาจจะส่งผล
ให้การจัดซื้อจัดจ้าง ในภาครัฐเกิดการเอื้อประโยชน์หรือทำให้เกิดการแข่งขัดที่ไม่เป็นธรรม 

การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทำงานพิเศษต่างๆ โดยใช้เวลาในระหว่างที่จะต้องปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ให้กับ
รัฐหรือหน่วยงานของรัฐ 
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1. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้เข้ามาทำธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ ในลักษณะที่เข้ามามีส่วนได้ส่วนเสีย

ในสัญญาต่างๆที่ได้ทำไว้กับหน่วยงานของรัฐ 
2. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทำงานในภาคเอกชน ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่รัฐนั้น ในภายหลังอันเป็นเวลาต่อเนื่องเมื่อได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว 
3. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้กำหนดโครงการสาธารณะและได้นำโครงการฯนั้น ไปลงในพื้นที่ของตน

เพ่ือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนหรือของพวกพ้อง 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนร่วม เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืน จริยธรรมของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ การกระทำต่างๆของเจ้าหน้าที่ของรัฐและคู่สมรสที่จะต้องห้ามกระทำหรือห้ามดำเนินกิจการ ตามที่
มาตรา 100 ได้กำหนดห้ามไว้และหากมีการฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษทางอาญา ประกอบกับบรรดาความผิดต่อตำแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาอีกด้วย 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 100 ได้บัญญัติ ห้าม
เจ้าหน้าที่ของรัฐทำธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการห้ามมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ได้ทำไว้กับหน่วยงาน
ของรัฐและการห้ามเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นในธุรกิจของเอกชน การห้ามรับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่ง
สัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมรวมถึงการเป็น
ผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือได้ทำสัญญาในลักษณะดังกล่าวและยัง
ได้บัญญัติห้ามการเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะต่างๆ ในธุรกิจของเอกชน เช่น การทำงานในฐานะพนักงาน
หรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐนั้น และยัง
ห้ามตลอดถึงการดำเนินกิจการในภายหลังอันเป็นเวลาที่ต่อเนื่องกันเมื่อได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
มาแล้วยังไม่ถึงสองปี และได้บัญญัติห้ามการดำเนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะ
เดียวกันกับที่ได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ดำเนินกิจการไว้ด้วย 
 
มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดำเนินกิจการ ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ใน

ฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ดำเนินคดี 
(2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท ที่เข้าไปเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ...ฯลฯ 
(3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ...ฯลฯ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ...ฯลฯ อันมีลักษณะ

ผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 

(4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างของเอกชนซึ่งอยู่
ภายใต้การกำกับ ดูแล ควบคุมหรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่
หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้น
อาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
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เจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
* ให้นำบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง  มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการ

ดำเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการดำเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
มาตรา 101 ให้นำบทบัญญัติมาตรา 100 มาใช้บังคับการดำเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่

ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้ใน
บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 100 (2) ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

มาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 100 มิให้นำมาใช้บังคับกับการดำเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง
หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน 

มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปี ด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา 103/1 บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิด
ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

2. ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 152 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เข้ามีส่วนได้เสียเพ่ือประโยชน์สำหรับ

ตนเองหรือผู้อ่ืนเนื่องด้วยกิจการนั้น ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่น
บาท 

3. ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 

ประกาศโดยอาศัยอำนาจตาม มาตรา 103 ของ พ.ร.บ. ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2543 มีผลบังคับใช้ เมื่อ
วันที่ 20 ธันวาคม 2543 

ข้อ 3 เป็นบทนิยามความหมายของคำหรือข้อความ ดังนี้ 
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด

จากญาติ หรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนมธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตาม
มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

“ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง 
ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 

“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ 
(1) การลดราคา 
(2) การรับความบันเทิง 
(3) การรับบริการ 
(4) การรับการฝึกอบรม 
(5) สิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
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ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด จากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ใดอันควรได้ 
- ตามกฎหมาย 
- กฎ 
- ข้อบังคับ 
ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดย

ธรรมจรรยาตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ 
ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้ 
(1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจำนวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 
(2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล 

แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
(3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ 
- ผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว 
- มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาทไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจำเป็นที่

จะต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
รายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
โดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้น ยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์
ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐ ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันท ี

ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมูลค่ามากกว่าที่
กำหนดไว้ในข้อ 5  
- เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพหรือ

ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระทำได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผล ความจำเป็น ความ
เหมาะสมและสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตน
หรือไม ่

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชา ฯลฯ มีคำสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวก็ให้คืนทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที กรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ต้องส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของ
หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

เมื่อได้ดำเนินการตามความในวรรค 2 แล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวเลยผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการดังต่อไปนี้ 

(1) ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า 
(2) กรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยงานของรัฐ 

 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  
          ประกาศ ณ  วันที่    14    เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565 
 
         
                                                                 (นายประสิทธิ์  รวมสิน) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 



 

 

 

 

 

ประกาศการบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 

เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 

************************************************** 

  ด้วยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี ได้มีประกาศใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ดำเนินการทางวินัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ 
และร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕, และประกาศ ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ 
การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์  พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  30  ธันวาคม ๒๕58 เป็นต้นไป 
ประกอบกับตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงการคลัง ได้กำหนดแนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามประเภทสำนวนการ
สอบสวนเป็น ๕ ประเภท ซึ่งได้แก่ (๑) ทุจริตทางการเงิน (๒) ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมาย (๓) คนร้ายกระทำ
โจรกรรม หรือทรัพย์สินสูญหาย (๔) อาคารสถานที่ถูกเพลิงไหม้และ (๕) อุบัติเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ 
๐๔๐๖.๗/ว ๕๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๐ 

  ดั งนั้ น  เพ่ื อ เกิ ดผลที่ ชั ด เจน ในการดำเนิ นการตามกระบวนการของระเบี ยบ  กฎหมาย                   
ทั้งทางด้าน การดำเนินการทางวินัยและการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่องค์บริหารส่วนตำบล
นาพันสาม จึงได้จัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริตของเจ้าหน้าที่ หรือ
กรณีเกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม จึงกำหนดให้พนักงานส่วนตำบล หรือเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่
หรือได้รับทราบ หรือรับแจ้งเหตุ ในกรณีดังกล่าว มีหน้าที่รายงานเหตุเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
ทราบโดยด่วน พร้อมให้มีการรวบรวมเอกสารหลักฐานที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ประกอบการรายงานในข้อเท็จจริงและ
กฎหมายดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีทุจริตทางการเงิน 

- วันเวลาที่เกิดการทุจริต 

- ชื่อ ตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ของผู้กระทำทุจริตในการปฏิบัติราชการตามปกติ (กรณีช่วงระยะเวลา
ที่เกิดความเสียหายมีผู้รับผิดชอบและเกี่ยวข้องหลายคนซึ่งมี   การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้รับผิดชอบ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้ระบุช่วงเวลาที่แต่ละคนรับผิดชอบ) 

- การกระทำและพฤติการณ์ในการกระทำทุจริต 

- รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เปรียบเทียบการกระทำที่
เกิดข้ึนจริง 

- รายการและจำนวนเงินที่ทุจริต หรือเงินท่ีขาดหายไป  
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(๒) กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมาย 

- วันเวลาที่เกิดการไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมาย 

- ชื่อ ตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ของผู้กระทำ (กรณีช่วงระยะเวลาที่เกิดความเสียหายมี
ผู้รับผิดชอบและเก่ียวข้องหลายคนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องให้ระบุช่วงเวลาที่แต่ละคนรับผิดชอบ) 

- กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับและคำสั่งที่เก่ียวข้อง 

- การกระทำและพฤติการณ์ในการไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมาย 

- จำนวนเงินที่ถือว่าทำให้ราชการได้รับความเสียหาย 

 

(๓) กรณีคนร้ายกระทำโจรกรรมหรือทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย 

- วันเวลาที่เกิดเหตุ 
- เป็นทรัพย์ชนิดใด ตั้งและเก็บรักษา ณ ที่ใด บริเวณท่ีตั้งทรัพย์หรือสถานที่เก็บรักษาเป็น

อย่างไร 

- รายการและมูลค่าทรัพย์สินที่หาย และเสียหาย 

- อาคารและสถานที่ที่เก็บรักษา 

- ลักษณะของอาคาร หรือที่เก็บรักษาทรัพย์ แผนผังอาคารหรือสถานที่เก็บรักษา 

- พฤติการณ์ที่คนร้ายเข้าไปในอาคาร และทำการลักทรัพย์อย่างไร 

- กุญแจอาคาร หรือที่เก็บทรัพย์ เก็บรักษาที่ใด ผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบหรือรักษา 

- ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เก่ียวกับการป้องกันดูแลรักษาทรัพย์ 
- การจัดเวรยาม เจ้าหน้าที่ผู้อยู่เวรยาม ให้ระบุชื่อ ตำแหน่ง และบันทึกการปฏิบัติหน้าที่

ระหว่างทรัพย์สินหาย 

(๔) กรณีอาคารสถานที่ถูกเพลิงไหม้ 
- วันเวลาที่เกิดเพลิงไหม้ 
- ลักษณะของตัวอาคารที่เกิดเพลิงไหม้ 
- รายการและมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกเพลิงไหม้ 
- ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เก่ียวกับการป้องกันดูแลรักษาทรัพย์ 
- การจัดเวรยาม เจ้าหน้าที่ผู้อยู่เวรยาม ให้ระบุชื่อ ตำแหน่ง และบันทึกการปฏิบัติหน้าที่

ระหว่างเวลาที่เกิดเพลิงไหม้ 
- ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๓- 

  (๕) กรณีอุบัติเหตุ 

- วันเวลาเกิดเหตุ 

- ชื่อ ยี่ห้อ และเลขทะเบียนรถ 

- ชื่อและตำแหน่งผู้ขับ 

- ผู้รับผิดชอบดูแลรักษารถ (กรณีผู้รับผิดชอบและเกี่ยวข้องหลายคนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง

ตำแหน่งผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องให้ระบุเวลาที่แต่ละคนรับผิดชอบ) 

- รายการและมูลค่าของทรัพย์สินที่เสียหาย (มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือไม่) 

- นำรถไปใช้ในราชการหรือไม่ อย่างไร 

- พฤติการณ์และสาเหตุของอุบัติเหตุ (มีคู่กรณีหรือไม่ อย่างไร) 

- สภาพรถก่อนใช้และภายหลังเกิดอุบัติเหตุ (รวมถึงสภาพรถของคู่กรณี (หากมี)) 

- ระเบียบข้อบังคับในการใช้รถมีอย่างไร 

- เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วมีการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือไม่ ถ้าไม่มีการแจ้งความเพราะ

เหตุใดจึงไม่แจ้งความ 

หากเป็นกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายนอกได้แจ้งผลการตรวจพบการทุจริตหรือรายงานความเห็น

เกี่ยวกับความเสียหาย เช่น รายงานความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง (ระดับกอง/สำนัก) 

มีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน ให้ผู้บริหาร    องค์บริหารส่วนตำบลนาพันสาม ทราบทันที 

 ทั้งนี้ หากปรากฏว่าพนักงานส่วนตำบลหรือเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ หรือได้รับทราบ หรือแจ้งเหตุ

ในกรณีนี้ดังกล่าว เพิกเฉยไม่รายงานเหตุเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบให้

ถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยให้มีการดำเนินการทางวินัย และดำเนินการทางวินัย และ

ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

จึงประกาศให้มาทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  14   เดอืน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

 

 

            
              ( นายประสิทธิ์   รวมสิน ) 

    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 

 


