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เทศบาลต าบลสันทราย 
อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 



 

ค าน า 
 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีเจตนารมณ์ให้ รัฐมีหน้าที่ในการวางกลไกป้องกัน  
ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพ่ือมิให้เกิดบุคคลที่ปราศจากคุณธรรม 
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล เข้ามามีอํานาจในการปกครองบ้านเมืองหรือใช้อํานาจตามอําเภอใจ และการ
กําหนดมาตรการป้องกันและบริหารจัดการวิกฤติการณ์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อํานาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการใน 
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ซ่ึงดําเนินการแก้ไขปัญหา 
ต่างๆที่เกิดข้ึนให้แก่คนในท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ 
ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ในการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมา
จากการ ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหา 
ผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่ 
เกิดข้ึนมาเป็นเวลานาน ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต 

เทศบาลตําบลสันทราย ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานและการดําเนินการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อํานาจใน 
ตําแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงดําเนินการจัดทํามาตรการภายใน
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของเทศบาลตําบลสันทราย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ต่อไป 
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หลักธรรมาภิบาล 
“หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกได้ว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี หลักธรรมรัฐ 

และบรรษัทภิบาล ฯลฯ” ซึ่งเรารู้จักกันในนาม “Good Governance” ท่ีหมายถึง การปกครองที่เป็นธรรม 
นั้นไม่ใช่แนวความคิดใหม่ท่ีเกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ท่ีเป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็น 
สังคมของมวลมนุษย์เป็นพันๆปี ซึ่งเป็นหลักการเพื่อการอยู่รว่มกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุข 
สามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน 
องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 

หลักธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๖ ประการดังนี้ 
๑. หลักนิติธรรม คือ การปฏิบัติราชการต้องใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ  

ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ รวมไปถึงการตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่างๆ ให้
ทันสมัยและเป็นธรรม ตลอดจนเป็นท่ียอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติ
ร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

๒. หลักคุณธรรม คอื การปฏิบัติราชการต้องมีจิตสํานึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติ 
หน้าท่ีให้เป็น ไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมทั้งยึดมั่นในค่านิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรมสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐการยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้อง
ดีงาม โดยการรณรงค์เพื่อสรา้งค่านิยมท่ีดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์การหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่ 
ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น 

๓. หลักความโปร่งใส คือ การทําให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่าง 
ตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทางานขององค์กร 
ให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก 
ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความ 
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน และช่วยให้การทางานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น 

๔. หลักความมีส่วนร่วม คือ การทําให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และ 
ร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสําคัญๆของสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามี 
ส่วนร่วมได้แก่ การแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออื่นๆ 
และขจัดการผูกขาดท้ังโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือ 
กันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

๕. หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างต้องต้ังใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าท่ี 
อย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริการแกผู่้มารับบริการ เพื่ออานวยความสะดวกต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อความ 
บกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมท่ีจะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที 

๖. หลักความคุ้มค่า ผู้บริหารต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจากัด ดังนั้นในการ 
บริหารจัดการจาเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า ซึ่งจาเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายไปท่ี 
ผูร้ับบริการหรือประชาชนด้วย 



มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
-------------------------------------- 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้อง 
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร อันเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดู โดย
ยึดหลักการ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานภาครัฐ และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของประชาชน 

  ดังนั้น เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลของเทศบาลต าบลสันทราย มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน
และเป็นปัจจุบัน ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก สามารถตรวจสอบ
ผลการด าเนินงานเทศบาลต าบลสันทรายได้ จึงก าหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้ 

  หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล 
    1. ให้หน่วยงานดังต่อไปนี้มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลข่าวสาร และเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

1.1  ส านักปลัดเทศบาล มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล 
ต าบลสันทราย และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย โครงสร้างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภารกิจ ผู้บริหาร นโยบายยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ การติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน   ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน มาตรฐานขั้นตอนการ
ให้บริการ เป็นต้น 
   1.2  กองคลัง มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์เทศบาลต าบลสันทราย 
และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ
เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน ข้อมูลรายรับ -รายจ่าย 
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นต้น   
  2. ให้ส านัก/กอง มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ผ่านช่องทาง
อ่ืนๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ ปิดประกาศภายในเทศบาลต าบลสันทราย บอร์ดประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน 
เอกสารข่าว ฯลฯ เป็นต้น 

  3. ให้ส านัก/กอง มีหน้าที่สนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
งานสื่อสารองค์กร ส าหรับการเผยแพร่ผ่านช่องทางรับผิดชอบ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 



มาตรการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารท้องถิ่น 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  ตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ ก าหนดให้ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหาร
จัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสร้างประโยชน์
สุขแก่ประชาชน  

  เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลสันทราย สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงเป็นการ
สมควรให้ก าหนดมาตรการในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นดังนี้ 
  1. ให้เทศบาลต าบลสันทราย เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน ตาม พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยยึดหลักความโปร่งใส ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และ
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้   
  2. ในการด าเนินกิจการของเทศบาลต าบลสันทราย ที่มีความส าคัญจะต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริง และความคิดเห็น เพ่ือให้การด าเนินกิจการ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ยกตัวอย่างเช่น การประชุมประชาคม หรือการประชุม
สภาพลเมือง ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารท้องถิ่น 
  3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การปฏิบัติงาน 
หรือการติดตามและประเมินผลโครงการต่างๆ เช่น การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจรับการ
จ้าง ในโครงการที่เทศบาลต าบลสันทรายได้ด าเนินการ 
  4. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลสันทราย เพ่ือให้เกิดความความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมาย  

 



 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

*************************** 
  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้ก าหนดมาตรฐาน 
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากท่ีสุดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิด
โอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างท่ีค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
เป็นส าคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการด าเนินงานและมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังเพื่อให้เป็นไป 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลสันทราย  มีความโปร่งใส เป็นไป 
ตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลต าบลสันทราย จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ            
จัดจ้าง ดังนี ้

1. ให้เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลสันทราย  ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการ
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

2. ให้เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลสันทราย  ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการ
บันทึกรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์        ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนดแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

(1)  จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
(2)  ท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
(3)  ด าเนินการจัดหา 
(4)  ขออนุมัติสั่งซื้อหรือจ้าง 
(5)  การท าสัญญา 
(6)  การบริหารสัญญา 

3. ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลสันทราย ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เข้าไป
มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของเทศบาลต าบลสันทราย 

4. ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลสันทราย ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยอมให้
ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าท่ีของตนหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างกับเทศบาลต าบลสันทราย 

5. ให้หัวหน้าหน่วยงาน  ก ากับ  ดูแล การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติ
หน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 



มาตรการการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เทศบาลต าบล             
สันทรายจึงได้จัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริม และคุ้มครองคุณธรรมและความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในเทศบาลต าบลสันทราย และเพ่ือให้การด าเนิน
มาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลต าบลสันทราย สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติง่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงเป็นการสมควรให้
ก าหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เทศบาลต าบลสันทราย ดังนี้ 
  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลต าบลสันทราย เรื่อง มาตรการและแนวทางการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
  ข้อ 2 ในประกาศฉบับนี้ 
  “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง หรือลูกจ้าง
ของเทศบาลต าบลสันทราย 
   “ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือตนเอง
หรือผู้อื่น 
  “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติการ อย่างใด
อย่างหนึ่ง ในต าแหน่งหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของ
ราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม  
  “เรื่องร้องเรียน” หมายความว่า ข้อกล่าวหากรณีที่เจ้าหน้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือ
กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม 
  ข้อ 3 เรื่องร้องเรียน ตามข้อ 1 จะต้องเป็นกรณีที่ผู้ร้องได้รับความเสียหายจากการกระท า
ของเจ้าหน้าที่ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   (1) กระท าโดยทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
   (2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
   (3) กระท าการอันมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
   (4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
   (5) ละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
   (6) กระท าการใดอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือเกินกว่าที่กฎหมายให้อ านาจ 
 
  ข้อ 4 การแจ้งเรื่องร้องเรียนให้ท าเป็นหนังสือ หรือหากมีการผ่านช่องทางอ่ืน ให้บันทึกเป็น
หนังสือด้วยถ้อยค าสุภาพ โดยอย่างต้องต้องปรากฏรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   (1) ชื่อ ที่อยู่ และช่องทางการติดต่อของผู้ร้องเรียน 
   (2) วัน เดือน ปี ที่ยื่นค าขอ 
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   (3) ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ ซึ่งประสงค์จะร้องเรียน 
   (4) ข้อเท็จจริง พฤติการณ์ หรือการกระท า ซึ่งเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
   (5) ค าขอของผู้ร้อง 
   (6) ลายมือชื่อของผู้ร้อง 
   (7) พยานหลักฐานประกอบ (ถ้ามี)  
  1กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาไว้ เฉพาะรายที่ระบุ
พยานหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลเท่านั้น 
  การแจ้งเรื่องร้องเรียน เรื่องดังกล่าวต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล หากพบว่าการแจ้งเรื่องร้องเรียน
ดังกล่าวเป็นการกระท าเพ่ือกลั่นแกล้ง หรือกระท าเพ่ือให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย โดยปราศจากมูลความจริง 
อาจถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจท าให้ผู้อ่ืน
หรือประชาชนเสียหาย 
  ข้อ 5 ผู้ร้องเรียน อาจแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 
   (1) ส่งเรื่องร้องเรียนหรือร้องเรียนโดยตรง ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาล
ต าบลสันทราย เลขที่ 421 หมู่ 7 ต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
   (2) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์เทศบาลต าบลสันทราย www.sansaifang.go.th 
   (3) ร้องเรียนผ่าน Facebook Fanpage เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง
www.facebook.com/sansaifang 
   (4) ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 053-346873 

   

 
 

                                                           
1
 หนังสือส านักเลขาธิการรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 

http://www.sansaifang.go.th/


 
เร่ือง   มาตรการป้องกันการรับสินบน 

 

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

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560- 2564 )  
กลยุทธที่ 6 สนับสนุนใหภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล ซ่ึงการแกไขปญหาการทุจริต หากจะใหประสบ
ความสําเร็จ ภาคเอกชนจะตองใหความรวมมือเขามาเปนสวนหนึ่งในกระบวนการแกไขปญหาและปองกันการทุจริต 
เนื่องจากภาคเอกชน จะมีบทบาทสําคัญในฐานะของผูใหสินบนเพื่อประโยชนของธุรกิจตนเอง และเจาหนาที่ของรัฐ มัก
จะอยูในฐานะของผูรับสินบน เพ่ือใหประโยชนหรือสิทธิบางอยางกับภาคเอกชน ซึ่งหากสามารถปองกัน หรือยับยั้งฝาย
หนึ่งฝายใดไมใหเขาไปมีสวนรวมในฐานะผูให หรือผูรับได ก็เชื่อไดวาปญหาการทุจริตนาจะลดนอยลง อีกท้ังภาคเอกชน 
จะเปนสวนสําคัญในการกระตุนและผลักดันใหประชาชนในสังคมไดเล็งเห็นและตระหนักถึงปญหาการทุจริตไดอีกดวย    

ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินงานของเทศบาลตําบลสันทรายเป็นไปตามกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังนี้ 
 

 ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับของเทศบาลตําบลสันทราย  โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชั่น ใน
ทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 ไม่กระทําการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน แก่ผู้ที่มีส่วน
ได้เสียที่เก่ียวข้องกับเทศบาลตําบลสันทราย   ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําท่ีเข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล
ตําบล สันทราย และโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 

 ในการดําเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตและคอร์รัปชั่น บุคลากรทุกระดับ จะต้องปฏิบัติ
โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง  

o การให้ หรือรับของขวัญ ของกํานัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตาม
แนวปฏิบัติที่ดีที่กําหนดไว้ในคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบาย
การป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน 

o การให้เงินบริจาคเพ่ือการกุศล จะต้องกระทําในนามเทศบาลตําบลสันทราย แก่องค์กรใดๆ ที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ มีใบรับรอง และต้องดําเนินการ
ด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของเทศบาลตําบลสันทราย ทีก่ําหนดไว้ และถูกต้องตาม
กฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพ่ือให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกนําไปใช้เพ่ือเป็น
ข้ออ้างในการติดสินบน 
o การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใด ต้องมีการ

ระบุชื่อ โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องดําเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบ
ของเทศบาลตําบลสันทรายที่กําหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย 

o ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดต่องานกับ
ภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เก่ียวข้องในการดําเนินของ 

เทศบาลตําบลสันทราย ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ 
และต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 



o เทศบาลตําบลสันทราย มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ดําเนินการ หรือดําเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการ
นําทรัพยากรใดๆ ของเทศบาลตําบลสันทราย ไปใช้เพื่อดําเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อัน
จะทําให้เทศบาลตําบลสันทราย สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 

 เทศบาลตําบลสันทราย  จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสําคัญและมี
จิตสํานึกในการ ต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ  

 แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงาน
บุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหน่ง การฝึกอบรม การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกําหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับ มีหน้าที่สื่อสารทําความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนําไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรม
ทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ นี้ 

 เทศบาลตําบลสันทราย  จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอ่ืนใดที่แจ้ง
เบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่น ที่เก่ียวข้องกับเทศบาลตําบลสันทราย  รวมถึง
พนักงานที่ปฏิเสธ ต่อการกระทํา โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือใน
การรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามท่ีกําหนดไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียน 
(Whistleblower Policy) 

 ผู้ที่กระทําการทุจริต คอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระทําผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล สําหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กําหนดไว้ รวมถึง
อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมายด้วย 

 เทศบาลตําบลสันทราย  จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการดําเนินธุรกิจ 

 
 

 



 

มาตรการการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่ 

*************************************************************                        
    ความเป็นมา   

  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีเจตนารมณ์ให้ รัฐมีหน้าที่ในการวางกลไกปูองกัน ตรวจสอบ 
และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพ่ือมิให้เกิดบุคคลที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และ         
ธรรมาภิบาล เข้ามามีอํานาจในการปกครองบ้านเมืองหรือใช้อํานาจตามอําเภอใจ และการกําหนดมาตรการปูองกัน 
และบริหารจัดการวิกฤติการณ์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 100 จึงได้กล่าวถึง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 

  ประโยชน์ส่วนบุคคล หมายถึง การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสถานะ 
เอกชนได้ทํากิจกรรมหรือได้การกระทําต่างๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว ญาติ เพ่ือนหรือของกลุ่มในสังคม ที่มี
ความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ เช่นการประกอบอาชีพ การค้า การลงทุน เพ่ือหาประโยชน์ในทางการเงินหรือ ในทาง
ทรัพย์สินต่างๆ เป็นต้น           
  ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ หมายถึงการที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่                 
ของรัฐ(ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ)                   
ไดก้ระทําการใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการดําเนินการในอีกส่วนหนึ่ง ที่แยกออกมาจากการ 
ดําเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระทําการใดๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเปูาหมาย
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม หรือการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม      
  การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึงการที่ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ตกอยู่ในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ในรูปแบบต่างๆตามที่กฎหมายบัญญัติห้ามไว้ และยังได้เข้าไป 
พิจารณาดําเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ในกิจการของรัฐเพ่ือประโยชน์ของรัฐ  
แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐพิจารณาได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝงหรือได้นําประโยชน์ส่วนตนเข้าไปมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจ หรือเข้าไปเกี่ยวข้องในการตัดสินใจในการดําเนินการใดๆ ตามอํานาจหน้าที่ของการ ดําเนินงานที่เป็น
กิจการส่วนรวมของรัฐ                            
รูปแบบของการกระท าที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม   
  1. การนําทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราว ในกิจการที่เป็นของส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและทําให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์       
  2. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่างๆ เช่น การรับของขวัญฯ และผลจากการ 
รับทรัพย์สินนั้น ได้ส่งผลหรือมีผลต่อการตัดสินใจในการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติ
หน้าที่              
  3. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้ข้อมูลภายในของรัฐ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความสําคัญต่อการกําหนด 
นโยบาย หรือการสั่งการตามกฎหมายหรือตามอํานาจหน้าที่และได้ใช้ข้อมูลนั้นเพ่ือประโยชน์สําหรับตนเอง ครอบครัว 
บริวาร ญาติหรือพวกพ้อง และจะส่งผลกระทบทําให้การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพหรือ อาจจะส่งผลให้การ
จัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐเกิดการเอื้อประโยชน์หรือทําให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม    
                                                              2/การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทํางานพิเศษต่างๆ… 
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การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ท างานพิเศษต่างๆ โดยใช้เวลาในระหว่างที่จะต้องปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ให้กับรัฐ
หรือหน่วยงานของรัฐ            
  1. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้เข้ามาทําธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ ในลักษณะที่เข้ามามีส่วนได้เสียใน 
สัญญาต่างๆที่ได้ทําไว้กับหน่วยงานของรัฐ          
  2. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทํางานในภาคเอกชน ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอํานาจหน้าที่ของ 
เจ้าหน้าที่รัฐนั้น ในภายหลังอันเป็นเวลาต่อเนื่องเมื่อได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว    
  3. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้กําหนดโครงการสาธารณะและได้นําโครงการฯนั้น ไปลงในพ้ืนที่ของตน 
เพ่ือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนหรือของพวกพ้อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับการฝุาฝืน จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การกระทําต่างๆของเจ้าหน้าที่ของรัฐและคู่สมรสที่จะต้องห้ามกระทํา
หรือห้าม ดําเนินกิจการ ตามที่มาตรา 100 ได้กําหนดห้ามไว้และหากมีการฝุาฝืนจะต้องได้รับโทษทางอาญา ประกอบ
กับ บรรดาความผิดที่เกี่ยวกับเรื่องนี้กฎหมายให้ถือว่าเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ 
ราชการ หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาอีกด้วย                      
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง           
  1. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรา 100                    
ได้บัญญัติ ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐทําธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการห้ามมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ได้ทําไว้กับ 
หน่วยงานของรัฐและการห้ามเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นในธุรกิจของเอกชน การห้ามรับสัมปทานหรือคงถือไว้                  
ซึ่งสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมรวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้น
หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือได้ทําสัญญาในลักษณะดังกล่าวและยังได้บัญญัติ ห้ามการ
เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะต่างๆ ในธุรกิจของเอกชน เช่น การท างานในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ ของเอกชน 
ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐนั้น และยังห้ามตลอดถึงการดําเนินกิจการ ในภายหลัง                  
อันเป็นเวลาที่ต่อเนื่องกันเมื่อได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาแล้วยังไม่ถึงสองปี และได้บัญญัติ  ห้ามการดําเนิน
กิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะเดียวกันกับท่ีได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ ดําเนินกิจการไว้ด้วย 

มาตรา ๑๐๐ หา้มมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดําเนินกิจการ ดังต่อไปนี้     
  (๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ 
หน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ดําเนินคดี    
  (๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท ที่เข้าไปเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ                   
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ…ฯลฯ         
  (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่ งสัมปทานจากรัฐ. . .ฯลฯ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ. . .ฯลฯ                        
อันมีลักษณะผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
ที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว        
  (๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างของเอกชน ซึ่งอยู่
ภายใต้การกํากับ ดูแล ควบคุมหรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือ ปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้ง ต่อประโยชน์ส่วนรวม 
หรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น  
  เจ้าหน้าที่ของรัฐตําแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ี  
                                        3/คณะกรรมการ ป.ป.ช...... 
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คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา       
  *ให้นําบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ ถือว่า
การดําเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการดําเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ     
  มาตรา ๑๐๑ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับกับการดําเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจํานวนหุ้นทั้งหมดที่ 
จําหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ที่ได้รับ 
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์        
  มาตรา ๑๐๒ บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิให้นํามาใช้บังคับกับการดําเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่ง
หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทจํากัดหรือบริษัท มหาชนจํากัด
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้า ร่วมทุน  
  มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจาก
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจํานวนที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น  
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปี ด้วยโดยอนุโลม        
  มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือ 
ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 
  2. ประมวลกฎหมายอาญา         
  มาตรา ๑๕๒ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เข้ามีส่วนได้เสียเพ่ือประโยชน์  
สําหรับตนเองหรือผู้ อ่ืนเนื่องด้วยกิจการนั้น ต้องระวางโทษจําคุก ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองพันบาท                
ถึงสองหมื่นบาท             
  3. ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.        
  เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ                    
พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกาศโดยอาศัยอํานาจตาม มาตรา ๑๐๓ ของ พ.ร.บ. ป.ป.ช. เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓                    
มีผล บังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๓         
  ข้อ ๓ เป็นบทนิยามความหมายของคําหรือข้อความ ดังนี้      
  “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ  วัฒนธรรม 
หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม          
  “ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดา 
เดียวกัน ลุง ปูา น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม  
  “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่      
  (๑) การลดราคา           
  (๒) การรับความบันเทิง          
  (๓) การรับบริการ         
                                                                      4/(๔) การรับการฝึกอบรม....... 
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(๔) การรับการฝึกอบรม          
  (๕) สิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน         
  ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด จากบุคคลนอกเหนือจาก 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดอันควรได้          
  - ตามกฎหมาย           
  - กฎ            
  - ข้อบังคับ           
  ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดย
ธรรมจรรยา ตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศนี้          
  ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้  
  (๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจํานวนที่เหมาะสมตาม ฐานานุรูป 
  (๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่                  
ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท          
  (๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป  
  ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ      
  - ผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว         
  - มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาทไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความ จําเป็นที่
จะต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น  รายงาน
รายละเอียดข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดั งกล่าว ให้ผู้ บั งคับบัญชาทราบโดยเร็ ว                             
หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้น ยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็น  
ประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด                  
โดยทันท ี            
  ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมูลค่ามากกว่า  
ที่กําหนดไว้ในข้อ ๕            
  - เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือ
ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์นั้น
ต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้  นั้นสังกัด                 
โดยทันทีที่สามารถกระทําได้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผล ความจําเป็น ความเหมาะสมและสมควรที่จะให้ เจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่       
  ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชา ฯลฯ มีคําสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวก็ให้คืนทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันทีกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ต้องส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็น สิทธิของ
หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว         
  เมื่อได้ดําเนินการตามความในวรรค ๒ แล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์ดังกล่าวเลยผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการดังต่อไปนี้     
  (๑) ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า         
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  (๒) กรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียด 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอน    
  (๓) ประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ     
  (๔) ผู้ดํารงตําแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจถอดถอน ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
  (๕) ผู้ดํารงตําแหน่ง สส. สว.สมาชิกสภาท้องถิ่น (สก.สจ.สท.อบต.) ให้แจ้งต่อประธานสภา                        
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิกเพ่ือดําเนินการวินิจฉัยและมีคําสั่ง       
  ข้อ ๘ หลักเกณฑ์ ตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึง 
๒ ปี ด้วย             
  4. พ.ร.บ.ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้ใดฝุาฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓ ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ 
รู้เห็น ยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนดําเนินกิจการตาม มาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด                                     
การวิเคราะห์ความเสี่ยง            
  1. เจ้าหน้าที่รัฐออกนโยบายหรือตรากฎหมายเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง แม้ว่าประโยชน์
ที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ทางด้านการเงินหรือไม่ก็ตาม        
  2. เจ้าหน้าที่รัฐดํารงตําแหน่งหรือทําหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดภาวะผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับเงิน สิ่งของ หรือบริการ ซึ่งอาจส่งผลเป็นการตอบแทนแก่ผู้ให้ในอนาคต  
  4. เจ้าหน้าที่รัฐประกอบอาชีพอ่ืนพร้อมกับการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการขัดกันของ  
ผลประโยชน์ได ้            
  5. เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพ่ีน้องไปซื้อที่ดิน  
บริเวณโครงการดังกล่าว เพ่ือขายให้แก่ราชการในราคาสูงข้ึน        
  6. เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ มีประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรก  
ซ้อน โดยการใช้ตําแหน่งหน้าที่/อิทธิพลทางการเมือง กระทําการ/ตัดสินใจ/ใช้ดุลยพินิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ตนเอง
และพวกพ้องมากกว่าประโยชน์สาธารณะ                            
มาตรการป้องกัน            
  1. ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการปูองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตให้กับพนักงานเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตําบลสันทราย ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้ง
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การ  มอบนโยบายของ
ผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์          
  2. การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเป็นกลไกลในการปูองกันและปราบปรามการ  
ทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้
การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฏเกณฑ์ใหม่ๆ    
  3. การจัดทําคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนําไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ ปัจจัยการ
เกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน         
          6/4.การสร้างการมีส่วนร่วม.. 
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4. การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความ
ร่วมมือเป็นผู้เฝูาระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหารซึ่งเน้นการปลอด
ทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันปูองกันการทุจริต      
  5. จัดประชุมประจําเดือนระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาลเป็นประจํา                
ทุกเดือน ในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ประชาชน     
  6. การพิจารณางบประมาณจัดสรรให้แต่ละหมู่บ้าน ใช้วิธีการจัดสรรงบประมาณจากความต้องการ  
ของประชาชนตามมติประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน และไม่เป็นการเอ้ือ 
ประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง             

 


