
พัฒนาและส่งเสรมิการปฏิบัติงานเพื่อปอ้งกันการรับสินบน 
 
ความเป็นมา  

การมกีารรับสินบน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการ
ละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง 
และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร 
หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพ
ให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม 
ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ 
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ หรือแลกเปลี่ยนกับการ     ละเว้น การยกเว้น หรือการจัดการประมูลทรัพย์สิน
ของรัฐเพ่ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพวกพ้อง ฯลฯ เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้จงใจกระท าความผิดยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนา หรือไม่มีความรู้ในเรื่อง
ดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องการทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา  
การรับสินบน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม Conflic of interest : COI) 
เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น 
และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  
องค์การบริหารส่วนต าบลละอายได้ตระหนักถึงความส าคัญการมีการรับสินบนในการปฏิบัติราชการ จึงไดน้ านโยบายของ
รัฐบาลมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานดังนี้  
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ค่านิยมหลกั 12 ประการ  

การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศ
ไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติ ให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ  

1.   มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2.   ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  
3.   กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4.   ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม  
5.   รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  
6.   มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  
7.   เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย  
8.   มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
9.   มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า  
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า  
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  

หลักธรรมาภิบาล  
“หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกได้ว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐ และบรรษัทภิบาล ฯลฯ” 

ซึ่งเรารู้จักกันในนาม “Good Governance” ที่หมายถึง การปกครองที่เป็นธรรม นั้น ไม่ใช่แนวความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นใน
สังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ที่เป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมวลมนุษย์เป็นพันๆปี ซึ่งเป็นหลักการเพ่ือ
การอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดย
สันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน  

องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล  ทีส่ าคัญ 6 ประการดังนี้  
1. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัยและ เป็นธรรม 

ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและ เป็น
ธรรม  

2. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพ่ือสร้างค่านิยมที่ดีงามให้
ผู้ปฏิบัติงานในองค์การหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ไดแ้ก ่ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน
ขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น  

3. หลักความโปร่งใส คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา และสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการท างานขององค์การให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และช่วยให้การท างานของภาครัฐและ
ภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น  

4. หลักความมีส่วนร่วม คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอความเห็นใน
การตัดสินใจส าคัญๆ ของสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมได้แก่   การแจ้งความเห็น 
การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ และขจัดการผูกขาด 
ทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน  
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5. หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ อย่างดียิ่ง โดยมุ่ง

ให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพ่ืออ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตน
รับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที  

6. หลักความคุ้มค่า ผู้บริหารต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัด ดังนั้นในการบริหารจัดการจ าเป็น
จะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า ซ่ึงจ าเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายไปที่ผู้รับบริการหรือประชาชนโดย  

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนิน

ชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลังได้ทรงเน้น
ย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกา     ภิวัตน์และความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกิน โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น 
การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ  

ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดย
พิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ  

การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล  

เงื่อนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัย ทั้งความรู้และคุณธรรม
เป็นพืน้ฐาน  

เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง อย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน า
ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณา ให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ  

เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วยมีความตระหนัก ในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมี
ความอดทน มีความเพียร ใช้สติ ปัญญาในการด าเนินชีวิต  

ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  จึงได้ก าหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
ดังเช่น  

1. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการ
เมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอัน
เป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้  

1) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
2) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ  
3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ ทับซ้อน  
4) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8) การยึดมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ  
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2. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง 
อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็น
ค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้  

1) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
2) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ  
3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ ทับซ้อน  
4) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ  
3. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลละอายทุกคน มีหน้าทีด่ าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง 
อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการดังนี้  

1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
3) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ  
4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ ทับซ้อน  
5) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
8) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  
10) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกัน พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่

คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลละอายว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
องค์การบริหารส่วนต าบลละอายในฐานะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยมีหน้าที่ในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนวางมาตรฐานการด าเนินงาน จัดการบริการสาธารณะ 
การศึกษาของท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
บริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉะนั้น เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกของข้าราชการ
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเป็นธรรม จึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
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องค์การบริหารส่วนต าบลละอายจึงได้ก าหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลละอายเพ่ือ

เป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ อันจะท าให้ได้รับการยอมรับเชื่อถือและศรัทธา
จากประชาชนทั่วไปไว้ดังนี้  

ข้อ 1 ความซ่ือสัตย์ และรับผิดชอบ  
1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
1.2 ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด และโปร่งใส เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  
1.3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความรู้ ความสามารถ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็น 
      ส าคัญ  
1.4 รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง และมุ่งม่ัน แก้ไขเม่ือเกิดข้อผิดพลาด  

ข้อ 2 การมีจิตส านึกมุ่งบริการและให้ค าปรึกษา  
2.1 ให้บริการแก่ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนอย่างเท่าเทียมกันด้วย 
      ความเต็มใจ  
2.2 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน  

ข้อ 3 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
3.1 ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพ่ือให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อ 
      สว่นรวม  
3.2 ขยัน อุทิศตน และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย  
3.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี มีน้ าใจ เพ่ือให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน  
3.4 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

ข้อ 4 การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม  
4.1 ตัดสินใจบนหลักการ ข้อเท็จจริง เหตุผลเพื่อความยุติธรรม  
4.2 ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่  

ข้อ 5 การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
5.1 วางแผนการด ารงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย พร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง  
5.2 ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า มีเหตุผล และไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเอง  
5.3 ปฏิบัติตามหลักศาสนารู้จักพ่ึงตนเอง และลด ละ เลิกอบายมุข  

ข้อ 6 การยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง  
6.1 ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน  
6.2 กล้าหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  
6.3 ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือนข้าราชการ  

ข้อ 7 ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
7.1 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย  
7.2 พร้อมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ  
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มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ละอาย 

อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ไดก้ าหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ประมวลขึ้น
จากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยทั่วไปใช้
ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ ดังนี้  

1. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ  
2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ  
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  
4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า  
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
6. พึงมีจรรยาบรรณต่อตนเอง  
7. พึงมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน  
8. พึงมีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน  
9. พึงมีจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม  

ประกาศเจตนารมณ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลละอายเป็นหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  
เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลละอายเป็นหน่วยงานที่รับใช้และให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งในการ

ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายได้ค านึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นหลัก  
องค์การบริหารส่วนต าบลละอายได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาทุจริตคอรัปชั่นซึ่งเป็นปัญหาที่ท าให้เกิดผลกระทบและ
ความเสียหายต่อพ่ีน้องประชาชนทั้งทางอ้อมและทางตรง ท าให้ผลประโยชน์ไม่ตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง องค์การ
บริหารส่วนต าบลละอายจึงมเีจตนารมณ์ร่วมกันในการด าเนินงานให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้
เพ่ือให้องค์กรเป็นหน่วยงานในการต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ ดังนี้  

1. ไม่ยักยอก เบียดบังเวลา และทรัพย์สินราชการ  
2. ไม่เรียก ไม่รับ ไม่เสนอสิ่งใดเพ่ือประโยชน์มิชอบ  
3. ไม่ใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์ตนหรือพวกพ้อง  
4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เสมอภาค  
5. กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  
6. เปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อพบเหตุคอร์รัปชั่น  
7. ร่วมปกป้อง คุ้มครอง ผู้ต่อต้านคอร์รัปชั่น  
8. พร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน  
ในคู่มือเล่มนี้ จะสะท้อนหลักการและแนวคิดท่ีเป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะทางการประยุกต์ใช้เพ่ือการป้องกัน

เรื่องการรับสินบน โดยมีสาระส าคัญเป็นเป็น 3 บท ได้แก่  
1. บทที่ 1 การบริหารจัดการการรับสินบน  
2. บทที่ 2 การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ  
3. บทที่ 3 การให้ – รับของขวัญและประโยชน์อื่นใด  
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ความหมายการรับสินบน  

ค าว่า Conflict of Interests มีการใช้คาภาษาไทยไว้หลายค า เช่น “การรับสินบน” “ผลประโยชน์ขัดกัน” 
“ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยค าเหล่านี้ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ อันเป็นการกระท าที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Governance) 
โดยทั่วไปเรื่องการรับสินบน จึงหมายถึงความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวทั้งเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้
อิทธิพล ตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม 
มีหลากหลายรูปแบบไม่จากัดอยู่ในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัว
เงินหรือทรัพย์สินมีลักษณะ 7 ประการ ดังนี้  

1. หาผลประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อ านาจหน้าที่ให้บริษัทตัวเอง
ได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าท างานเป็นต้น  

2. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงินจากผู้มาเสีย
ภาษ ีหรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของก านัลจากร้านค้า เป็นต้น  

3. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่ส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
อย่างไม่เป็นธรรม  

4. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์ราชการท างานส่วนตัว 
เป็นต้น  

5. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าวดักหน้าไว้ก่อน 
เป็นต้น  

6. รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัทท าธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองท างานอยู่ เช่น เป็นนักบัญชี แต่รับงาน
ส่วนตัวจนไม่มีเวลาท างานบัญชีในหน้าที่ให้กับหน่วยงาน เป็นต้น  

7. ท างานหลังออกจากต าแหน่ง คือการไปท างานให้กับผู้อ่ืนหลังออกจากที่ท างานเดิม โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพล
จากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบายและแผนของธนาคารประเทศไทยไป
ช่วยธนาคารเอกชนอื่น ๆ หลังจากเกษียณ เป็นต้น  

หลักส าคัญของการจัดการการรับสินบน  
ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยให้ผลประโยชน์ของสาธารณะมีความส าคัญในอันดับต้น 

ความซื่อตรงต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ยังเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม ประชาชนทุกคนเสมอภาคภายใต้กฎหมาย และต้อง
ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประชุมพนักงานส่วนต าบล 
ประจ าวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2563 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

................................. 
ผู้มาประชุม 
   ชื่อ-สกุล     ต าแหน่ง           ลายมือชื่อ 
1. นางโสภา  ทองฉิม   ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  โสภา    
2. นายธีระพงค์  พลวัฒน์   ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  ธีระพงค์   
3. นายอภิชาติ  ศรีสุข   ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด อบต.    อภิชาติ   
4. นางสาวล าไย  พรหมเศก  ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ    ล าไย   
5. นายชัยยุทธ  เปรมประชา  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ชัยยุทธ   
6. นางสาวมลธิรา  นิยมจิตร์  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ   มลธิรา   
7. นายศรายุทธ์  นุรักษ์   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯช านาญงาน   ศรายุทธ์   
8. นางสาวรัชนีกร  ผลเลิศ  ต าแหน่ง นักจัดการทั่วไปช านาญงาน   รัชนีกร   
9. นางสาวชญาภา สุดเรือง  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   ชญาภา  
10. นางสาวอทิตยา  ชุมพล  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   อทิตยา   
11. นางสาววรรณี  พืชภูม ิ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง (ระดับต้น)   วรรณี   
12. นางสาวเสาวณี  ซุ่นเซ่ง  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  เสาวณี   
13. นางสาวทิตฑิษา  เฟื่องกฤษฎา ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน  ทิตฑิษา  
14. นางเกศสุดา  สุวรรณรัตน์  ต าแหน่งเจ้า พนักงานพัสดุช านาญงาน   เกศสุดา   
15. นายโชคชัย  ศรีอักษร  ต าแหน่ง นายช่างโยธาอวุโส    โชคชัย   
16. นายณัษฐพงษ์  เจนการ  ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน    ณัษฐพงษ์   
17. นายสิทธิเดช  หงส์ทอง  ต าแหน่ง นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน    สิทธิเดช   
18. นางสาวศศิมา  โพชนาธาร  ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก     ศศิมา   
19. นางบังอร  เอียดบัว   ต าแหน่ง เจ้าเหน้าที่จัดเก็บรายได้    บังอร 
20. นางสาวจินตนา  บุญณาวงศ์  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ     จินตนา  
21. นางสาวกาญจนา  หอมหวน  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา    กาญจนา 
22. นางสาวสุจิตรา  สุดใจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    สุจิตรา   
23. นายสมเกียรติ  ธราพร  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ  สมเกียรติ 
24. นายวรรณ์วิศิษฐิ์  บาลจ่าย  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน          วรรณ์วิศิษฐิ์   
25. นางสาววรสัวดี  นิ่ม   ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    วรัสวดี   
26. นางสีสุดา  หนิดภักด ี  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    สีสุดา   
27. นางจารึก  ฟุกล่อง   ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก     จารึก  
28. นางสาลี  วงศ์พิพันธ์   ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก     สาลี 
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29. นางกิ่งแก้ว  แสนรี   ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    กิ่งแก้ว   
30. นางกัลยา  พรหมรัตน์  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    กัลยา 
31. นางสาวกมลมาศ  สุขสวัสดิ์  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    กมลมาศ   
32. นางสาวจิราพร  ธราพร  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก     จิราพร   
33. นางสาวจันทร์สุดา  ศรีเพ่ิม  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก            จันทร์สุดา   
34. นางชลิตา  คีรีเดช   ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    ชลิตา   
35. นางสาวสมฤดี  ศรีประสม  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    สมฤดี 
36. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีจันทร์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร           เสาวลักษณ์ 
37. นายเชษฐา  ทองวิเศษ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เชษฐา 
39. นางสาววิรงรอง  ทองรักษ์  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป    วิรงรอง 
40. นายโกศล  จิตรา   ต าแหน่ง พนักงานขับรถ     โกศล 
41. นางสาวองุ่น  บาลจ่าย  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป     องุ่น 
42. นายธวชัชัย  ใจกล้า   ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป     ธวัชชัย   
43. นายวิโรจน์  เพชรมณี  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถ     วิโรจน ์
44. นางสาวผกามาศ  จงจิตร  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป     ผกามาศ   
45. นางสาวภัสติยา  วงศ์สวสัดิ์  ต าแหน่ง ภารโรง(ศพด.สวนอาย)    ภัสติยา   
46. นายนิกร  ลือชารักษ์   ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  นิกร 
47. นางรัตนโสภา  รักษาแก้ว  ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก     รัตนโสภา   
49. นายวงศ์สกุล หงส์ทอง  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา    วงศ์สกุล 
50. นางอาจินต์  บาลจ่าย  ต าแหน่ง ครู      อาจินต์   
51. นายกิตติ  วงศ์สวัสดิ ์  ต าแหน่ง ครู      กิตติ 
52. นางโสภิญ  ศรีจันทร์   ต าแหน่ง ครู      โสภิญ 
53. นางนงลักษณ์  แก้วเมฆ  ต าแหน่ง ครู      นงลักษณ์   
54. นางพวงเพชร  ปรีชา   ต าแหน่ง ครู      พวงเพชร   
 
ผู้ไม่มาประชุม 

ไม่มี 
   
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ไม่มี 
 

 
 

 



รายงานการประชุมพนักงานส่วนต าบล 
ประจ าวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2563 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

................................. 
 
เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.  
        ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1.     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน 
       แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย จะด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) โดยทาง
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการ
ด าเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 
วาระท่ี 2.     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
                           ไม่มี 
      

วาระท่ี 3.     เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

  3.1 แลกเปลี่ยนความรู้การป้องกันการรับสินบนแก่พนักงานส่วนต าบล 

ประธาน (ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย) 
   พนักงานทุกท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ หลักในการปฏิบัติงานที่
เราควรยึดถือปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  ดังนี้ 

ธรรมาภิบาล จะมีค าว่า integrity ค่านิยมของข้าราชการ I am ready 
I = Integrity   มีศักดิ์ศรี (ยึดมั่นในความถูกต้อง สุจริต เที่ยงธรรม) 
A = Activeness  ขยันตั้งใจท างาน (บริการ/แก้ไขปัญหา ปชช) 
M = Morality   มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
R = Relevance  รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม 
E = Efficiency   มุ่งเน้นประสิทธิภาพ (คุณภาพ ดัชนี ประเมินผล) 
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A = Accountability  รับผิดชองต่อผลงาน ประชาชน 
D = Democracy  มีใจ/การกระท าเป็น ประชาธิปไตย (มีส่วนร่วม โปร่งใส) 
Y = Yield   มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน เพ่ือประโยชน์สุข ของประชาชน 

ค่านิยม  จึงมักจะค าว่า integrity เป็นค่านิยมขององค์กร 

สาเหตุที่ต้องมีธรรมาภิบาล เพราะมีอ านาจมาก ก็จะโกงมาก 

ค าว่า “ธรรมาภิบาล” มาจากภาษาอังกฤษว่า “Good Governance” หมายถึง การปกครองที่
ดีเพ่ือความเจริญรุ่งเรือง สันติสุข มีเสถียรภาพ 

ในวงราชการใช้ว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ส่วนภาคธุรกิจใช้ “Corporate 
Governance” การก ากับดูแลกิจการที่ดี, บรรษัทภิบาล 

ค าว่า ธรรมาภิบาล มาจากค าว่า ธรรม สนธิ กับค าว่า อภิบาล หมายถึง การปกครองด้วย
คุณธรรมความดี การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ค าว่า “Good Governance” หมายถึง การปกครองที่ดี มีความซื่อตรงต่อกัน (Integrity) 
มั่นคงในสัญญาที่มีต่อกัน มีสัญญา (กฎ กติกา มารยาท) ที่ร่วมกันท า เป็นธรรม โปร่งใส รับผิดชอบในสิ่ง
ที่ท า 

แนวคิดของ “ธรรมาภิบาล” คือ ร่วมกันสร้าง “กฎเกณฑ์” (Norms) เป็นบรรทัดฐานในสังคม 
ที่มีระบบถ่วงดุลการใช้อ านาจของบุคคลโดยเฉพาะชนชั้นปกครอง ที่มักใช้อ านาจที่มีอยู่เพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง จ ากัดดุลยพินิจในการใช้อ านาจของ “ผู้น า”  ป้องกันการท าตาม 
“อ าเภอใจ” เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มั่นคง พัฒนาอย่างยั่งยืน 

หลักธรรมาภิบาล จึงต้องมีความซื่อตรง (Integrity) โปร่งใส (Transparency) ความรับผิดชอบ 
(Responsiveness) การรับผิดชอบในผลงาน (Accountability) เป็นธรรม/เสมอภาค 
(Fairness/Equity) การมีส่วนร่วม (Participatory) ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล (Effectiveness) และ
เป็นไปตามกฎ (Follow the Rule of Law) 

ส่วนการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้น มีลักษณะที่เข้าข่ายได้หลายลักษณะดังนี้ 
        1. การไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ ได้แก่ การรวบอ านาจ การไม่มอบงานให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา การรีดไถจากผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือซื้อต าแหน่ง/เลื่อนต าแหน่ง การแต่งตั้ง/เลื่อนขั้น
เฉพาะพวกพ้อง การปูนบ าเหน็จรางวัลแต่เฉพาะพวกพ้องของตน 
        2. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ ได้แก่ ไม่ลงโทษผู้กระท าผิดที่เป็น
พวกพ้อง ลงโทษเฉพาะคนที่ไม่ใช่พวกพ้อง ลงโทษเกินฐานความผิด ไม่รายงานข้อเท็จจริง ไม่ปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ แก้ไขกฎ ระเบียบเพื่อเอ้ือประโยชน์ให้ตนเอง/พวกพ้อง 
        3. การปฏิบัติเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ที่มิควรได้  ได้แก่  การเรียกรับเงิน/เรียกสินบน/
เรียกของก านัล  การช่วยเหลอืสมัครพรรคพวกหรือเครือญาติ การปกปิดความผิดให้พวกพ้อง การจัดท า
เอกสารเท็จเพ่ือให้ตนเองหรือสมัครพรรคพวกได้รับประโยชน์ การผูกขาดค้าขายแต่กับสมัครพรรคพวก 
การใช้อ านาจหน้าที่เบียดบังเอาผลประโยชน์ 
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ลักษณะของการทุจริตในวงราชการ ได้แก่ 
        – การเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณอันเป็นเท็จ 
        – การรั่วไหลของเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
        – การก าหนดความต้องการงบประมาณ/พัสดุที่ไม่เป็นจริง 
        – เงินสินบน/สินน้ าใจจากการจัดซื้อจัดจ้าง 
        – การด้อยคุณภาพของสิ่งที่ได้รับจากการใช้งบประมาณ 
        – ความสูญเปล่าของการใช้งบประมาณ (ของเหลือในคลัง) 

ค าว่า “ประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “การรับสินบน” จะเป็นอีกค าหนึ่งที่มักจะได้ยิน 
  ในแง่ของทุจริต 

ประโยชน์ทับซ้อน คือ 
          1. สถานการณ์ซึ่งบุคคลขาดการตัดสินใจอันเที่ยงธรรมเนื่องจากการมีหรือได้รับผลประโยชน์ 
          2. สถานการณ์ซึ่งมีบางสิ่งส่งผลดีต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นผลเสียของผู้อ่ืน 

 
รูปแบบของประโยชน์ทับซ้อน 
      1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting Benefit) 
      2. การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือการเป็นคู่สัญญา 
      3. การท างานหลังเกษียณ (Post-employment) 
      4. การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) 
      5. การใช้ข้อมูลภายใน (Inside information) 
      6. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง  
         (Pork- barreling) 

การรับประโยชน์ต่างๆ 
       1. การรับของขวัญจากบริษัทต่างๆ 
       2. บริษัทสนับสนุนค่าเดินทางไปดูงานต่างประเทศ 
       3. หน่วยราชการรับเงินบริจาคจากธุรกิจที่เป็นลูกค้าของหน่วยงาน 
       4. ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง 
       5. การที่คณะกรรมการกู้เงินจากสถาบันการเงินในการก ากับดูแล 
       6. การที่คณะกรรมการฝากญาติพ่ีน้องหรือคนที่คุ้นเคยเข้าท างานในรัฐวิสาหกิจที่ตนก ากับ 
          ดูแลอยู่ 

ประโยชน์อันค านวณเป็นเงินได้ 
       1. การปลดหนี้หรือการลดหนี้ให้เปล่า 
       2. การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย 
       3. การเข้าค้ าประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม 
       4. การให้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน 
       5. การขาย การให้เช่าซื้อทรัพย์สิน เกินมูลค่าที่เป็นจริงตามท่ีปรากฏเห็นในท้องตลาด 
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      6. การใช้ใช้สถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพย์สิน โดยไม่คิดค่าเช่าหรือค่าบริการน้อยกว่าที่คิด 
          กับบุคคลอ่ืน โดยปกติทางราชการ 
       7. การให้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ หรือคิดค่าใช้บริการน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอ่ืน  โดย 
          ปกตทิางราชการ 
       8. การให้ส่วนลดในสินค้า หรือทรัพย์สินที่จ าหน่าย โดยการให้ส่วนลดมากกว่าที่ให้กับบุคคล 
          อ่ืน โดยปกติทางราชการ 

9.  การให้เดินทาง หรือขนส่งบุคคล หรือสิ่งของโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อย 
               กว่าบุคคลอ่ืน โดยปกติทางราชการ                  

       10. การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพ หรือการบันเทิงอ่ืน ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่าย 
             น้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอื่น โดยปกติทางราชการ 
       11. การให้บริการวิชาชีพอิสระ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สถาปนิก วิศวกร 
             กฎหมาย หรือการบัญชี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอ่ืน 
            โดยปกติทางราชการ 

ตัวอย่างประโยชน์ทับซ้อน 
        1. หาประโยชน์ให้ตนเอง 
        2. รับประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ 
        3. ใช้อิทธิพลเรียกผลตอบแทน 
        4. ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อประโยชน์ของตน 
        5. ใช้ข้อมูลความลับ เพ่ือแสวงประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง 
        6. รับงานนอก แล้วส่งผลเสียให้งานในหน้าที่ 
        7. ท างานหลังออกจากต าแหน่งและเอ้ือประโยชน์ต่อบริษัท 
        8. การให้ของขวัญ ของก านัล เพื่อหวังความก้าวหน้า 
        9. ให้ทิปพนักงานโรงแรมเพ่ือหวังการบริการที่ดีกว่าลูกค้ารายอ่ืน 
        10. ช่วยให้ญาติมิตรท างานในหน่วยที่ตนมีอ านาจ 
        11. ซื้อขายต าแหน่ง จ่ายผลประโยชน์ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของตน 

ที่ประชุม  รับทราบ 
วาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

            4.1 ปรับปรุงขั้นตอนปฏิบัติงาน  หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง  

 ประธาน (ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย) 
 แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบล
ละอาย เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วน
ต าบลละอาย ซึ่งในที่นี้ควรปรับปรุงขั้นตอนเพ่ือให้พัฒนากลไกและเสริมสร้างกลไกและแนวทางการ
ป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลละอายควบคู่ ดังนี้ 
1. ปรับกลไกภายในหน่วยงานให้มหีน้าที่ตรวจสอบส่วนงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพ 
2. สร้างกลไกองค์การบริหารส่วนต าบลต้นแบบ โดยมีแนวทางพัฒนากลไกให้องค์การบริหารส่วน 
   ต าบลละอายเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลต้นแบบในการป้องกันการทุจริต ดังนี้  
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2.1 ส ารวจค้นหาตัวแบบองค์การบริหารส่วนต าบลต้นแบบทีท่ างานโปร่งใส  
2.2 ก าหนดหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด (Indicators) องค์การบริหารส่วนต าบลละอายเพ่ือเป็น 
      ดัชนชีี้วัด องค์การบริหารส่วนต าบลต้นแบบ  
2.3 ก าหนดให้มีองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลแบบเปิด 
      หมายถึง การทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลละอายมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน 
      องค์การบริหารส่วนต าบลละอายให้ประชาชนทราบโดยมีการประชาสัมพันธ์ใน 
      รูปแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ทั้งโดยวิธีการปิดประกาศโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
      การปิดประกาศงบประมาณรายรับรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลการ 
      ประกาศทาง Website การประกาศเสียงตามสาย ประกาศทางวิทยุ ทีวีวงจรปิด 
      หนังสือพิมพ์ วารสารของ องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย หรือวารสารอื่น ๆ  
2.4 การเสนอตัวชี้วัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย โดยก าหนดตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐาน 
      (Audit Indicators) หมายถึง ข้อก าหนดขั้นต้นอันเป็นพื้นฐานให้องค์การบริหารส่วน 
      ต าบลละอายต้องท าหรือต้องด าเนินการ เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้าง 
      กลไกการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบล 

2.4.1.1.1 ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายก าหนดมาตรฐาน
ตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐานที่ต้องกระท า 

2.4.1.1.2 สภาท้องถิ่น มีตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐาน มีแนวทางต้องด าเนินการ 
2.4.1.1.3 องค์กรภาคประชาชน มีตวัชี้วดัขั้นพ้ืนฐานที่มีแนวทางด าเนินการ 
2.4.1.1.4 การสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลต้นแบบให้องค์การบริหารส่วนต าบล

โดยมีแนวทางและหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐาน 
3. ให้สถาบันการศึกษา สถาบันพัฒนาข้าราชการท้องถิ่น และศูนย์เรียนรู้ขององค์การบริหารส่วน 
   ต าบลเป็นกลไกส่งเสริมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและภาคประชาชน 
   โดยมีข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ 
4. จัดให้มีสื่อและการประชาสัมพันธ์ในองค์การบริหารส่วนต าบลละอายให้เป็นกลไกในการป้องกัน 
   การทุจริต 
5. ให้สภาท้องถิ่นเป็นกลไกตรวจสอบฝ่ายบริหารท้องถิ่นที่เข้มแข็งและส่งเสริมกลไกสภาท้องถิ่นที่ 
    เข้มแข็ง 

5.1 ให้สภาท้องถิ่นแสดงบทบาทในฐานะผู้ควบคุมการบริหารของฝ่ายบริหารท้องถิ่น เช่น 
     การให้ฝ่ายบริหารท้องถิ่นรายงานการท างานและการเงิน การตั้งกระทู้ถาม การ 
     อภิปราย และการจัดการประชุมสภาท้องถิ่นให้เป็นแบบอย่างที่ดี  
5.2 ให้สภาท้องถิ่นจะต้องเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการรับฟังการประชุมสภา หรือ มี 
      การถ่ายทอดการประชุมสภาท้องถิ่นโดยช่องทางต่างๆ เช่น วิทยุ หอกระจายข่าว 
      หรือเสียงตามสาย ให้ประชาชนได้ทราบข่าวสาร และเผยแพร่กิจการของสภาท้องถิ่น 
      โดยสื่อต่าง ๆ 
5.3 ให้สภาท้องถิ่นแสดงบทบาทของสภาท้องถิ่นที่มีความหมายในหลายๆอย่าง เช่น การ 

จัดตั้งคณะกรรมการกิจการสภาฯ ทั้งในรูปของคณะกรรมการกิจการสภาสามัญและ 
วิสามัญ เพ่ือศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล 
และท่ีส าคัญในคณะกรรมการต้องเปิดโอกาสให้ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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6. ให้มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลละอายและภาคีอ่ืน ๆ เป็น 
    กลไกการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
7. ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลางขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย และศูนย์ให้ความ 
    ช่วยเหลือทางวิชาการในองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
8. ให้มีรางวัลส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พนักงานส่วนต าบล และผู้น าชุมชนท้องถิ่น 
9. ให้มีการจัดท าจรรยาบรรณของนักการเมืองท้องถิ่น 
10. ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่ง จัดให้มีการประชุมสัมมนาโดยประยุกต์ใช้ 
     กระบวนการ  A-I-C 

      

วาระท่ี 5     เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

   ไม่มี    

เลิกประชุมเวลา 16.30น. 
                   

      ธีระพงค์  พลวัฒน์ 
   (นายธีระพงค์  พลวัฒน์) 

               ผู้จดรายงานการประชุม  
 
                โสภา  ทองฉิม 
             (นางโสภา  ทองฉิม) 
 

 

 


