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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์ 
เรื่อง  มาตรการการใช้ดลุยพินิจ 
 ........................................................... 

                  องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนโพธ์ิ   มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ   เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖  และพระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  และหน้าที่ตามทีก่ฎหมายอื่นก าหนดไว้  ซึ่งในการ
ปฏิบัติหน้าทีบ่รหิารกิจการของเทศบาล ควบคุม ดูแล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  ฝ่าย
บรหิาร โดยนายกเทศมนตรีเป็นผู้ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ  
และมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบญัชาข้าราชการ มีอ านาจในการสัง่การ อนุญาต อนุมัติ เพื่อปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงาน แตใ่นการปฏิบัตหิน้าที่ของฝ่ายบริหารด้วยการทีอ่ านาจทางปกครอง   โดยเฉพาะในส่วนที่กฎหมาย
ก าหนดใหเ้ป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอ านาจ  ในการตัดสินใจอนุญาต  อนมุัติ  หรือมีค าสั่งในเรื่องนั้น อย่าง
รอบคอบ มีขอบเขตและมเีหตผุลสนบัสนุนการใช้ดุลยพินิจอย่างเพียงพอ  
                 ดังนั้น   เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลยพินิจในการออกค าสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ในภารกิจ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธ์ิ  เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล  จึงได้ก าหนดมาตรการการใช้ดุลยพินิจ
ของฝ่ายบริหารไว้ดังนี้ 
                 ๑.การใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติให้กระท าการอย่างหนึ่ง  
อย่างใดโดยอิสระ 
                 ๒.ข้ันตอนการใช้ดุลยพินิจต้องประกอบเหตุผล ดังนี้ 

                    ๒.๑ ข้ันตอนแรก  ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  ซึ่งการวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้นต้องตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน จากพยานหลักฐานที่มีอยู่ เพียงพอต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าได้เกิดข้ึนหรือไม่  
                    ๒.๒ ข้ันตอนที่สอง  ข้อกฎหมาย  ที่อ้างอิงประกอบข้อเท็จจริงตาม (๒.๑) ที่เกี่ยวข้องและเป็น 
สาระส าคัญ 
                    ๒.๓ ข้ันตอนที่สาม ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน  ซึ่งผู้ใช้ดุลพินิจจะต้องพิจารณาตัดสินใจว่า 
ว่ากฎหมายได้ก าหนดให้ใช้ดุลยพินิจได้เพียงประการเดียว หรือหลายประการ ซึ่งสามารถตัดสินใจใช้อ านาจหรือ 
ไม่ก็ได้หรือจะเลือกกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ตามที่กฎหมายก าหนด 

                    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

                                   ประกาศ  ณ  วันที่  8  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕64   

 
                                                (นายประยงค์  พิมพ์หาญ) 

          นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนโพธ์ิ 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์ 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

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

                        ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธ์ิได้ให้ความส าคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตตามนโยบายรัฐบาลซึ่งได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตรช์าติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและ
มีเจตนารมณ์ในการด าเนินงานอย่างโปร่งใส  มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสีย
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4   
                        ดังนั้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่นตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธ์ิ จึงได้ประกาศ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ดังนี ้
                        ๑. ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธ์ิต้องมีความเข้าใจความหมายของการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interrest)   
                                   การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน  
หมายถึง  การีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว  โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมี
หลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น  แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินก็ได้ 
                          ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง  เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดย
การละเมิดต่อกฎหมาย ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง
และความเป็นธรรม ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร 
หน่วยงานและสังคมต้องสูญเสียไป 
                          ๒. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interrest)   
                          การส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระท าที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interrest) สามารถแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้  รวมถึงไม่มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interrest)   
                          ๓. พฤติกรรมที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interrest)   
                          (๑) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อัน
ควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 
                                                                                                                    /(๒) การเข้า... 
                                                             
 
 



 
-๒- 

 

                          (๒) การเข้าเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคล
อื่น ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
                          (๓) การก าหนดนโยบาย การเสนอหรือให้ความเห็นชอบกฎหมาย ระเบียบ กฎใดๆอันเป็น
การเอื้อประโยชน์ต่อกิจการของตน คู่สมรส บุตร หรือบิดามารดา 
                          (๔) การใช้ข้อมูลภายในของรัฐที่ยังเป็นความลับอยู่ซึ่งตนได้รับหรือรู้จากการปฏิบัติหน้าที่หรือ
การใช้อ านาจหน้าที่โดยทุจริต 
                          (๕) การริเริ่ม เสนอ จัดท า อนุมัติโครงการของหน่วยงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
                          (๖) การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 
                          (๗) การคับของขวัญ ของที่ระลึก เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้
ที่มีผู้มอบให้ในโอกาสที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ของตนหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  แม้ว่าผู้
มอบจะระบุให้เป็นการสว่นตัวก็ตาม เว้นแต่เป็นสิ่งที่อาจได้รับตามกฎหมายหรือกฎ หรือเป็นสิ่งทีไ่ด้รับตามจ านวนที่
สมควรตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป                        

                            จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                   ประกาศ  ณ  วันที่  8  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕64   

 
                                              (นายประยงค์  พิมพ์หาญ) 

       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธ์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
   

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์ 
เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบน 

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

ตามที่ รัฐบาลก าหนดให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญ
และถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปประธรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธ์ิ  ได้ตระหนักและให้ความส าคัญในการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ  โดยมีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลมีความถูกต้อง  โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และระมัดระวังมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์  
การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและต าแหน่งที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาหรือการน าข้อมูลไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งก าหนดแนวทางการตรวจสบบุคลากรภายในองค์กร ดังนี้ 

1.ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน เจ้าหน้าที่ พึงเห็นความส าคัญและมี
จิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รับช่ัน จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อแลกกับการให้บริหาร อ านวยความสะดวก ให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการ 
กระท ามิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย  

2.ห้ามมิให้มีการรับหรือให้สินบนในการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท  ต้องด าเนินการอย่างเป็นไป
อย่างซื้อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

3.การรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือ
โครงการใดของหน่วยงาน ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมีใบเสร็จรบัเงินหรือหลกัฐานการรับเงนิประกอบรายงาน
ทุกครั้ง 

4.การด าเนินคดี/การอนุมัติ อนุญาตต่างๆ ของส่วนราชการ จะต้องไม่มีการแทรกแซงจากฝ่าย
การเมืองหรือผู้มีอ านาจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

5.ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการรับหรือให้สินบน
จะต้องรายงานที่รับผิดชอบกับเรื่องร้องเรียน 

6.กรณีเกิดการกระท าที่เกี่ยวข้องการรับสินบน  จะต้องถูกลงโทษตามระเบียบของทางราชการ 
7.ให้รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบนให้หัวหน้าส่วนราชการทราบเป็นประจ า

ทุก 6 เดือน 
  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  8  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕64   

 
                                              (นายประยงค์  พิมพ์หาญ) 

       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธ์ิ 
 
 

 



 

 
เรื่อง   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

-------------------------------------- 
  เพื่ อ ให้การบริหารการจัดซื้ อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด เป็นไป                
ตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด จึงได้ก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้   
     1. ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ด าเนินการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจั ดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
  2. ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ด าเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement 
e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 
  1) จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
  2) ท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
  3) ด าเนินการจัดหา 
  4) ขออนุมัติสั่งซื้อหรือจ้าง 
  5) การท าสัญญา 
  6) การบริหารสัญญา 
  3. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  4. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ของตนหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างกับองค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด 
  5. ให้หัวหน้าหน่วยงาน ก ากับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  8  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕64   

 
                                              (นายประยงค์  พิมพ์หาญ) 

       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธ์ิ 
 

 

                      

 


