


มาตรการเปดิเผยข้อมลูรัฐเชิงรุก 
(Proactive Disclosure) 

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

การเปิดเผยข้อมูลรัฐเชิงรุก (Proactive Disclosure) เพ่ือความโปร่งใสและป้องกันความเสี่ยง
การทุจริต มุ่งเน้นให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนสามารถตรวจสอบการท างาน
ของหน่วยงาน เพ่ือเป็นการแสดงถึงการบริหารงานที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  ซึ่งอาจไม่ใช่ข้อมูลพ้ืนฐาน
ของหน่วยงานที่ท าการเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ฯ พ.ศ. 2540 การเปิดเผยข้อมูลใดจึงขึ้นอยู่
กับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน การเปิดเผยข้อมูลมี ๒ ลักษณะคือ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะหรือข้อมูล
เชิงรุก (Proactive Disclosure) และการเปิดเผยข้อมูลเชิงรับ (Reactive Disclosure) เมื่อมีการร้องขอ      
การเปิดเผยข้อมูลเป็นกาบริหารงานแบบเปิด (Open Governance) เป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ
บริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ อันเป็นแนวทางส าคัญของการบริหารงานภายใต้หลัก    
ธรรมาภิบาล 

การเปิดเผยข้อมูลรัฐเชิงรุก เป็นการแสดงถึงการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้หาก
หน่วยงานมีการบริหารงานที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ แต่ขาดการเปิดเผยข้อมูลอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะท า
ให้สาธารณชนต่างคิดจินตนาการว่าการบริหารงานของหน่วยงานในเรื่องดังกล่าวมีความไม่ โปร่งใส              
เอ้ือประโยชน์ หรือทุจริต ซึ่งการที่จะลบล้างหรือชี้แจงท าความเข้าใจต่อสาธารณชนภายหลัง ท าให้ต้องใช้
ทรัพยากรมากกว่า หรืออาจยุ่งยากกว่า ดังค ากล่าวที่ว่า “ปริมาณพลังงานที่จ าเป็นต้องใช้ ในการลบล้างมีขนาด
ใหญ่โตกว่าพลังงานที่ใช้ในการผลิต” 

“ข้อมูลเปิดภาครัฐ” หมายถึง ข้อมูลของเทศบาลที่ถูกเปิดเผยผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ือให้ทุก
คนสามารถเข้าถึง น าไปใช้ต่อ หรือแจกจ่ายได้โดยปราศจากข้อจ ากัดใด ๆ  

“คุณลักษณะของข้อมูลเปิด” คือ  
(๑) สามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางออนไลน์ (Avaible Online)  
(๒) ทุกคนได้รับอนุญาตให้น าข้อมูลนั้นไปใช้ และใช้ซ้ าได้ (Open-Licensed)  
(๓) ประมวลผลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้ (Machine reable)  
(๔) รวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายให้อยู่ในชุดข้อมูล (Dataset) เดียวกัน และสามารถ

วิเคราะห์ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้ง่าย (Available in bulk ) 
(๕) ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

“ลักษณะของข้อมูลที่เปิดเผย (Open Data)” คือ 
(๑) ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ (Complete) 
(๒) เป็นข้อมูลพื้นฐานไม่ถูกปรุงแต่ง (Primary) 
(๓) อยู่ในเวลาที่เหมาะสมเพ่ือรักษาคุณภาพของข้อมูล (Timely) 
(๔) สะดวกในการเข้าถึง (Accessible) 
(๕) สามารถน าไปใช้ประโยชน์โดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สามารถประมวลผลได้ 
(๖) ต้องเปิดเผยโดยไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discriminatory) 
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(๗) ต้องไม่มีลิขสิทธิ์ (Non-proprietary) 
(๘) ทุกคนมีสิทธิใช้ข้อมูลได้ (License-free) 

ดังนั้น เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลรัฐเชิงรุกของเทศบาลต าบลม่วงน้อย เป็นไปตามกฎหมาย   
และขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการลดปัญหาการทุจริตในประเทศไทย ซึ่งส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท) ก าหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) เทศบาลต าบลม่วงน้อย
จึงก าหนดมาตรการเปิดเผยข้อมูลรัฐเชิงรุก ดังนี้ 

1. การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล 
1.1) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอย่างน้อยตาม มาตรา 7 พระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 43 มาตรา 44 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546 และไม่เผยแพร่ข้อมูลตาม มาตรา 14 และ มาตรา 15 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

1.2) ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ และความพร้อมของบุคลากร/ทรัพยากรในหน่วยงาน 

1.3) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

1.4) ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทาง
เว็บไซต์ 

2. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2.1) ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่ 

2.1.1 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
2.1.2 สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีด าเนินงาน 
2.1.3 สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับ
หน่วยงานของรัฐ    
2.1.4 กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน      
และนโยบาย 
2.1.5 แผนงาน โครงการ ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
2.1.6 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
2.1.7 อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

2.2 ระบุวิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระบุเวลาการด าเนินงานและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน 

2.3 ก าหนดกลไกก ากับติดตามการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล 
 
 

/ 3. กรณี ... 
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3. กรณีเหตุการณ์ส าคัญ ฉุกเฉิน/เร่งด่วน เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เทศบาลต าบลม่วงน้อย และมี
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลม่วงน้อย ให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว 
รายงานสถานการณ์ให้ปลัดเทศบาลต าบลม่วงน้อย และนายกเทศมนตรีต าบลม่วงน้อยทราบโดยเร็วต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
************ 

 
 

ดุลยพินิจ เป็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการทุจริต ซึ่งเกิดจากความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับอ านาจ
หรือดุลยพินิจในการตัดสินใจ มาตรฐานในการตัดสินใจ ดุลยพินิจนั้นความจริงไม่มีอันตรายในตัวเอง             
แต่อันตรายของดุลยพินิจอยู่ที่ตัวผู้ใช้ดุลยพินิจ จากนิยามดุลยพินิจ ความหมายตามกฎหมายปกครอง หมายถึง 
อ านาจตัดสินใจอย่างอิสระหรือจะเลือกกระท า หรือไม่กระท าอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าอ านาจดุลยพินิจ เป็นอ านาจตามกฎหมายก าหนดให้ผู้ใช้อ านาจสามารถเลือกตัดสินใจกระท าการใด
หรืองดเว้นกระท าการอย่างใดอย่างอิสระ บ่อยครั้งผู้ใช้อ านาจตามกฎหมายมักให้เหตุผลในการตัดสินใจอนุมัติ 
อนุญาต หรือมีค าสั่งในเรื่องใด ๆ ว่าเป็นอ านาจดุลยพินิจของผู้มีอ านาจออกค าสั่งทางปกครองตามกฎหมาย 
หรือให้เหตุผลว่าเพ่ือความเหมาะสม หรือเพ่ือประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชน ท าให้เกิดค าถามอยู่ในใจ
เสมอว่าดุลยพินิจคืออะไร แล้วอะไรคือความเหมาะสม ท าไมฝ่ายปกครองจึงมีอ านาจดุลยพินิจ การใช้ดุลยพินิจ     
มีขอบเขตหรือไม่ และใครมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจดุลยพินิจของฝ่ายปกครอง 

การใช้ดุลยพินิจอาจเกิดความผิดพลาดหรือการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ (Abuse of Discretion) 
ได้หลายกรณี เช่น 

(๑) การใช้ดุลยพินิจตามข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
(๒) การใช้ดุลยพินิจเกินกว่าระเบียบ กฎหมายก าหนด 
(๓) การใช้ดุลยพินิจอย่างบิดเบือน การใช้ดุลยพินิจตามอ าเภอใจ 

เทศบาลต าบลม่วงน้อยมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะและจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายอื่นก าหนดไว้ ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่บริหาร
กิจการของเทศบาลต าบลม่วงน้อย ฝ่ายบริหารโดยนายกเทศมนตรีต าบลม่วงน้อยเป็นผู้ก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมีปลัดเทศบาลต าบลม่วงน้อยเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงาน มีอ านาจในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ เพ่ือปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ฝ่ายบริหารด้วยการที่อ านาจทางปกครองโดยเฉพาะในส่วนที่กฎหมายก าหนดให้เป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้มี
อ านาจในการตัดสินใจอนุญาต อนุมัติ หรือมีค าสั่งในเรื่องนั้น อย่างรอบคอบ มีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุน
การใช้ดุลยพินิจอย่างเพียงพอ 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลยพินิจในการออกค าสั่ง อนุญาต อนุมัติ ในภารกิจ
ต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลม่วงน้อยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้ก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลย
พินิจของฝ่ายบริหารไว้ดังนี้ 

1. การใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติให้กระท าการอย่างหนึ่ง 
อย่างใดโดยอิสระ 

๒. ขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจต้องประกอบด้วยเหตุผล ดังนี้ 
๒.๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งการวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง

ที่เกิดขึ้นจากพยานหลักฐานที่มีอยู่ว่าเพียงพอต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่ได้เกิดขึ้นหรือไม่ 
/ 2.2) ... 
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๒.๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบข้อเท็จจริงตามข้อ ๒.๑ ต้องเกี่ยวข้องและเป็น

สาระส าคัญ 
2.3) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน ซึ่งผู้ใช้ดุลยพินิจจะต้องพิจารณาตัดสินใจว่ากฎหมาย

ได้ก าหนดให้ใช้ดุลยพินิจได้เพียงประการเดียวหรือหลายประการ ซึ่งสามารถตัดสินใจใช้อ านาจหรือไม่ก็ได้   
หรือจะเลือกกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 

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



มาตรการป้องกันการรบัสินบน 
************ 

 
 

สินบน (Bribery) หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้   
มอบให้ การยอมรับ การให้ หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะ   
จูงใจให้กระท าการหรือไม่กระท าการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ การให้สินบน เช่น ค่าอ านวยความสะดวก 
เป็นค่าใช้จ่ายจ านวนเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการให้เพียงเพ่ือให้มั่นใจ            
ว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะด าเนินการตามขั้นตอน กระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ด าเนินการอย่างรวดเร็วขึ้น        
โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นการกระท าอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ      
ผู้นั้น, ค่ารับรองและของขวัญ เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของผู้รับบริการรัฐ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์   
อันดี หรือเป็นการแสดงออกซึ่งสินน้ าใจ วัฒนธรรมทางสังคม ซึ่งอาจรวมถึง ค่าที่พัก ค่าโดยสาร การศึกษา       
ดูงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม บัตรก านัล ฯลฯ, สินน้ าใจ เป็นความเอ้ือเฟ้ือเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการมีน้ าใจ 
ความมีมิตรไมตรี การดูแลกันและกัน โดยอาจหวังการเอาประโยชน์จากการใช้อ านาจรัฐของผู้รับในอนาคต 

จากความหมายของสินบนดังกล่าวเบื้องต้น เ พ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง            
และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลม่วงน้อย ปฏิบัติงานอยู่บนพ้ืนฐานของการเป็นข้าราชการ (การเมือง/ประจ า)   
ที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยปฏิบัติต่อข้าราชการหรือ
ผู้ขอรับบริการด้วยความเสมอภาค เทศบาลต าบลม่วงน้อยจึงได้ก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
๒. ต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ของเทศบาล 

หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว 
เพ่ือนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอ่ืนใด 

3. ต้องไม่เสนอว่าจะท าให้ สัญญาว่าจะท าให้ หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน
หรือบุคคลอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วย
หน้าที่และกฎหมาย 

4. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบนจะต้องรายงานผู้บังคับบัญชา
หรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของตน 

5. ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง         
ทุกประเภท การด าเนินการต้องเป็นไปอย่างโปรงใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมาย และระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 
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