
















มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว 

อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
**************** 

๑. ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ  
ประเภทข้อมูลที่องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาวจะขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลย่านยาว เนื้อหาต้องเป็นไปตาม “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ”(Government Website Standard)         
ที่ก าหนดโดยองค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาวได้ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์        
รายเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ระเอียดตามนี้ 

 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลตลอดจนบริหารหน่วยงาน : หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด 
เป็นผู้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
๑.๑) ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน 
- ประวัติความเป็นมา 
- วิสัยทัศน์ พันธะกิจ 
- โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อ านาจหน้าที่ 
- ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงาน 
- ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 
- แผนงาน โครงการ ละงบประมาณรายจ่ายประจาปี 
- ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทร โทรสาร และแผนที่ตั้ง 
- ที่อยู่ไปรษณีย์ อิเล็กทอนิกส์ (e-mail Address) ของส านักงาน 
 
๑.๒) ข้อมูลผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว : ผู้รับผิดชอบนักทรัพยากรบุคคล และ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- รายระเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล และต าแหน่ง 
- วิสัยทัศน์ นโยบายต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่น 
 
๑.๓) ข่าวประชาสัมพันธ์ : ผู้รับผิดชอบกองคลัง  
- ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป 
- ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การฝึกอบรม เป็นต้น 
 
๑.๔) เว็ปลิงค์ : ผู้รับผิดชอบส านักปลัด 
- ส่วนงานภายใน 
- หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องโดยตรง 
- เว็บไซต์อ่ืนๆ ที่หน้าสนใจ 
 
 



๑.๕) กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับหน่วยงาน : ผู้รับผิดชอบส านักปลัด 
- กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทวง ประกาศ ระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ใน 
การปฏิบัติงานของงท้องถิ่น 
 
๑.๖) ข้อมูลการใช้บริการ : ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัด, กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษาฯ 
- แสดงข้อมูลการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการบริการต่างๆ แก่ 
ประชาชน 
 
ส่วนที่ ๒ การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ : หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ ส านักปลัด งานเบี้ย 
ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การจัดสวัสดิการสังคม ,กองคลัง , กองช่าง,กองการศึกษาฯ 
๒.๑) ถาม –ตอบ (Q&A) 
- ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูล หรือข้อสงสัยหน่วยงาน 
๒.๒) ช่องทางการติดต่อการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ 
- ช่องทางการแสดงความคิดเห็น 
- ช่องทางการร้องเรียน และการติดตามสถานะเรื่องร้องเรียน ทั้งนี ้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบดาเนินการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวลงเว็บไซต์ โดยข้อมูลดังกล่าว ต้องเป็นความจริงและได้รับ 
อนุญาตจากผู้บริหารก่อน จึงจะนาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาวได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 

********************************************** 
การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการ 
บริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ที่จะส่งผล       
กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน การมีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย ตลอดจนการมีส่วนร่วม       
ในการตรวจสอบการใช้อ านาจหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว ได้ก าหนดวิธีการ            
ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามี ส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ได้ดังนี ้
 

การลงสมัครเป็นผู้บริหารหรือสมาชิกสภา อบต. 
การใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารหรือสมาชิกสภา อบต. 
การเสนอให้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 
การเสียภาษอีากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ่อบต. จัดเก็บเพ่ือนามาใช้ในการบริหารงานภายในหน่วยงาน 
การให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารท้องถิ่นในการดาเนินงาน/โครงการต่างๆ การมีส่วนร่วมตรวจสอบการ

บริหารงานของ อบต. 
 
๑) ติดตามตรวจสอบการบริหารงานของ อบต. ว่าดาเนินงานด้วยความโปร่งใสยุติธรรม ตรงตามความต้องการ 
ของประชาชนหรือไม่ 
๒) ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของอบต. ว่าถูกต้อง
โปร่งใส และเกิดประโยชน์หรือไม่ 
๓) ขอทราบข้อมูลข่าวสารจาก อบต. หากเห็นว่าทางานไม่โปร่งใส 
๔) การเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาแผนงานโครงการ  หรือกิจกรรม 
ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนในท้องถิ่น 
๕) ตรวจสอบแผนพัฒนาของ อบต. ว่าตรงกับปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนหรือไม่ 
๖) คัดค้านข้อบังคับ หรือมติของ อบต. ที่ท าให้ประชาชนเดือดร้อน 
๗) ถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภา อบต. ที่มีพฤติกรรมไม่สุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว 
อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 

*********************************** 
ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เป็น

รูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง 
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและ 
ภาพลักษณ์ขององค์กร การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ         
ปูองกัน และปราบปรามการทุจริต ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๓  เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เมื่อการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นได้มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตาม  
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้ าใจ” ดังนั้น การรับสินน้าใจเจ้าหน้าที่
ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดด้วย หากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยหรือไม่
สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้าใจหรือสินบนแล้ว จะท าให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติ        
ผิดกฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วย แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแยกแยะหรือ
จ าแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสามารถปูองกันไม่ให้มีการละเมิดประมวลจริยธรรม
รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประ โยชน์         
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้องค์การบริหารส่วน
ต าบลย่านยาว จึงตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใสยึดมั่นในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริต
ประพฤติมิชอบ จึงได้จัดท ามาตรการปูองกันการรับสินบน เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการปูองกันการรับสินบน  
การใช้อ านาจหน้าที่การเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืนการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจ
เอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อ่ืนที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์       
อ่ืนใด  โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้องตามที่กฎหมาย  กฎ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก าหนด 
โดยให้พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างถือปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ตามมาตรการปอูงกันการรับสินบนดังต่อไปนี้ 
 
แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน : กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ 
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อ่ืนใด
จากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ วัฒนธรรมหรือให้
กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม “ประโยชน์อ่ืนใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา           
การรับความบันเทิง การรับ บริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่จะรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย กฎ หรือมีข้อบังคับโดยอาศัยอ านาจของกฎหมายให้รับได้ 
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากกฎหมายกฎหรือข้อบังคับข้างต้น  จึงต้องมาพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามประกาคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อปูองกันการรับสินบน 
 



๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์  ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตัว             
กับประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้ าใจและสินบนได้ รวมถึงการแจ้งเตือนในกรณีที่อาจเกิด
ความสุ่มเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่           
การดาเนินการรับนักเรียน เป็นต้น 
๒. สนับสนุนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความส าคัญและมีจิตสานึก ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อปูองกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 
๓. ก ากับดูแลให้การดาเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด 
๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากรการเลื่อนต าแหน่ง          
การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติอนุญาตโดยผู้บังคับบัญชา
ทุกระดบัจะทาความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนาไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้ 
๕. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใด ที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชั่น การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการกระทา โดยใช้มาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้
ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
๖. การฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระทาความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้องดาเนินการทางวินัย
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
๗. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ที่เป็นการฝุาฝืนการรับทรัพย์สินฯตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓ จะต้องรับโทษ 
ตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจ าคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับผู้ใดให้ขอให้ หรือรับว่า
จะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการ
กระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามที่ก าหนด
ไว้ในมาตรา ๑๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
๘. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจากการ
ใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ และได้เรียกรับทรัพย์สินจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ 
การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็น การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะมี ความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มีโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิตและ ปรับตั้ง
แต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 
๙. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
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