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องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 

อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 

เรื่อง  นโยบายต่อต้านพฤติกรรมอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 

*********************** 
  ด้วยรัฐบาล ก าหนดให้การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต โดยถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วน
ราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 

  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก  ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงได้ก าหนดนโยบายต่อต้านพฤติกรรมอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้
เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก โดยมีแนวนโยบาย ดังนี้ 

 1. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก จะต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านพฤติกรรมอัน
เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
  2. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกุด จอก จะต้องดูแลรักษา และใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า และไม่เบียดบังทรัพย์สินใด ๆ ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 
  3. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก จะต้อง ไม่อาศัยต าแหน่งหน้าที่แสวงหา
ประโยชน์ใด ๆ  ที่มิชอบด้วยกฎหมายให้แ ก่ตนเองหรือผู้อื่น และไม่กระท าการใดอันเป็นการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของทางราชการ 
  4. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก จะต้องไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ เพื่อรับ เรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรื อผู้อื่น เว้นแต่เป็นให้โดย
ธรรมจรรยาหรือเป็นการให้ตามปกติประเพณีนิยม 
  5. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก จะต้องไม่ใช้เวลาราชการปฏิบัติงานอ่ืนที่มิใช่งาน
ราชการ 
  6. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก จะต้องไม่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ หรือ
ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการไปเพ่ือการอ่ืนอันมิใช่การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  7. การด าเนินการใด ๆ ตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ ตลอดจนแนวทาง
ปฏิบัติอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก เห็นสมควรก าหนดในภายหลังเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายนี้ 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  13  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  25๖3 

                                                                              
                                                              (นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
 
 



 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 

…………………………… 

โดยที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริตตาม
หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมและให้ความส าคัญกับการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งในการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก จะมีการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติตามกฎหมาย จึงได้ก าหนด
มาตรการบริหารงานด้านการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง  การอนุญาต ขององค์การบริหา รส่วนต าบล
กุดจอกให้เป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ โดยมีมาตรการก าหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

ข้อ 1  ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด 

ข้อ 2  วางตัวเป็นกลางในการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต การอนุมัติ 

ข้อ 3  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึก และด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

ข้อ 4  ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก และความ ถูกต้อง 
ยุติธรรม ความสมเหตุสมผลประกอบด้วย 

ข้อ 5  ด าเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์
สูงสุด 

ข้อ 6  ไม่เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าโดยทางตรง โดยทางอ้อม      
จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้ขออนุญาต หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเก่ียวกับการพัสดุ หรือการ
อนุญาตนั้น 

ข้อ 7  ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ 

ข้อ 8  ไม่ให้ข้อมูลภายในที่เป็นการเอ้ืออ านวยต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือพวกพ้องของตน 

ข้อ 9  ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้ขออนุญาต ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์กับทางราชการ
เกี่ยวกับการพัสดุ การขออนุญาต ผู้ร้องเรียนร้อง ทุกข์ด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อ
การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 

ข้อ 10  ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุ การอนุญาต พึงตรวจสอบ ดูแล ก าชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นโดยทันที เพื่อพิจารณาแก้ไข 
ยกเว้น หรือด าเนินการอ่ืนที่เหมาะสม ให้ถูกต้องและเป็นธรรม 

ข้อ 11  หากหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่า มีการทุจริ ตหรือ           
ข้อกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รีบด าเนินรวบรวมข้อเท็จจริงและจัดท ารายงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดจอก ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นขึ้นไป เพื่อด าเนินการสอบข้อเท็จจริงหรือด าเนินการทางวินัยโดยทันที 
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ข้อ 12  ให้งานนิติการ ส านักงา นปลัด มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนการรับสินบนและด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  13  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 25๖2 
 

                                                                        
                                                      (นายสมศักดิ์  เสาทองหลาง) 
                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
เรื่อง  มาตรการการใช้และการตรวจสอบดุลพินิจของฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติราชการ    

 ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
…………………………… 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน ตามพระราบัญญัติสภาต าบลและองค์ก ารบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2542 และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
ควบคุม ดูแ ล พนักงานส่วนต าบล ครู ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ฝ่ายบริหารโดยนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นผู้ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมีปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ มีอ านาจในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ  ทั้งนี้  ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร
และเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเรื่องท่ีกฎหมายก าหนดให้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาต อนุมัติ หรือมีค าสั่งในเรื่องนั้น 
จึงจ าเป็นต้องใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบมีขอบเขต และมีเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ 

เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลพินิ จในการพิจารณาออกค าสั่ง อนุญาต อนุมัติในภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงก าหนดมาตรการการใช้และการตรวจสอบดุลพินิจ
ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ดังนี้    

  ๑. การใช้ดุลพินิจของฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ท่ีมีอ านาจ ต้องเป็นไปตามที่กฎหม ายบัญญัติให้
กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยอิสระ 

  ๒. ขั้นตอนการใช้ดุลพินิจ ต้องมีเหตุผลประกอบ ดังนี้ 
   2.1 ขั้นตอนแรก   ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งการวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้นต้อง
ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน จากพยานหลักฐานที่มีอยู่เพียงพอต่อการพิสูจน์ข้อ เท็จจริงว่าได้เกิดข้ึนหรือมีอยู่จริง
หรือไม ่
   2.2 ขั้นตอนที่สอง  ข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบข้อเท็จจริงตามข้อ 2.1 ที่เก่ียวข้องและ
เป็นสาระส าคัญ 

   2.3 ขั้นตอนที่สาม  ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนซึ่งผู้ใช้ดุลพินิจจะต้องพิจารณาตัดสินใจ
ว่ากฎหมายได้ก าหนดให้ใช้ดุลพินิจได้เพียงประการเดียวหรือหลายประการ ซึ่งสามารถตัดสินใจใช้อ านาจหรือไม่ก็ได้ 
หรือจะเลือกกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลยพินิจ 

          1.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้ บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ก ากับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุล ยพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไป
ตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติ เช่น คู่มือการ
ปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาต รฐานการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานความสุจริต เป็นธรรม รับผิดชอบ ถูกต้องชอบธรรม 
ยอมรับนับถือ สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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  2. ให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบั ติงานที่แสดงถึงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน เพ่ือเป็นกรอบการปฏิบัติงานอันจะน ามาสู่การลดการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 

  3. ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลั กเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือไม่เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการหาข้อเท็จจริง 
วิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกันต่อผู้บังคับบัญชา 

  มาตรการเสริมสร้างการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

  1. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุด
จอก 

  2. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องตระหนักถึงความส าคัญและแนวทางในการด าเนินการตรวจสอบ
การใช้ดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 

  3. มีแนวทางติดตามทบทวนกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงาน เพื่อน ามาปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงาน รว มทั้งให้มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบและ
ควบคุมการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นระบบและมีความโปร่งใส 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  13  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 25๖3 

                                                                 
                                                 (นายสมศักดิ์  เสาทองหลาง) 
                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
เรื่อง  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 

*********************** 
  ด้วยรัฐบาลให้ความส า คัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอ านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นประโยชน์สุขต่อประชาชนและเกิดความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.) ก าหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐโดยให้หน่วยงานก าหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาธารณะ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก จึงได้
ก าหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติตามมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้  

  1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   1.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ .ศ. 2540  มาตรา 43 และมาตรา 44 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ . 2542  และ ไม่เผยแพร่ข้อมูล ตามมาตรา 14 และมาตรา 15 แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
   1.2 ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน โดยค านึง
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ ความพร้อมของบุคลากร และทรัพยากรในหน่วยงาน 
   1.3 เผยแพร่ข้อ มูลข่าวสารตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
   1.4 ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความม่ันคงปลอดภัย     
บนเว็บไซต์ 
  2. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   2.1 ลักษณะ/ประเภท ข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่ 
    2.1.1 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
    2.1.2 สรุปอ านาจหน้าที่ ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
    2.1.3 สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับ
หน่วยงาน 
    2.1.4 กฎ ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผนและนโยบาย 
    2.1.5 แผนงาน โครงการ ความก้าวหน้าของการด าเนินงานการใช้จ่าย
งบประมาณ ผลผลิต ผลลัพธ์โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
    2.1.6 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
    2.1.7 อ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 
   2.2 ระบุวิธีการข้ันตอนการด าเนินงาน ระบุเวลาการด าเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน 
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  3. ก าหนดกลไกการก ากับติดตามการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล โดยแต่งตั้งคณะท างานหรือ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการก ากับดูแลเว็บไซต์ เพื่อให้มีการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็น
ปัจจุบัน รายงานผลการด าเนินงาน สรุปปัญหา อุปสรรคต่อหัวหน้าหน่วยงาน อาทิ จ านวนข่าวที่เผยแพร่ จ านวนผู้
เข้าชมเว็บไซต์ของหน่วยงาน จ านวนผู้ขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์ เป็นต้น  
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ  ณ  วันที่  13  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  25๖3                                                                           

                                                                             
                                                              (นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 

เรื่อง  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

*********************** 
  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกร ะจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล    
กุดจอก จึงได้ก าหนดมาตรการและกลไกในการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานเพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการด าเนินงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล หรือการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดมาตรการให้ผู้มี   
ส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ดังนี้  

  1. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาในประเด็น
ความสอดคล้องกับภารกิจหรือยุทธศาสตร์ รวมถึงความเก่ียวข้องของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย 
  2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่องทางที่หลากหลาย เช่น ปิดประกาศ เว็บไซต์ สื่อสังคม
ออนไลน์ วารสาร จดหมายข่าว เป็นต้น 
  3. รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริง และความ
คิดเห็นประกอบการตัดสินใจ 
  4. เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นการ
เข้าร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การวางแผนงาน หรือการด าเนินงาน 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  13  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  25๖3                                                                           

                                                                              
                                                              (นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 

เรื่อง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

*********************** 
  เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก เป็นไปตามหลัก        
ธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้  

  1. ให้เจ้าหน้าที่องค์ก ารบริหารส่วนต าบลกุดจอก ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ด าเนินการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  2. ให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ด าเนินการบันทึก รายละเอียด วิธีการ และข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิ เล็กทรอนิกส์ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนดในแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 
   2.1 จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
   2.2 ท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
   2.3 ด าเนินการจัดหา 
   2.4 ขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
   2.5 การท าสัญญา 
   2.6 การบริหารสัญญา 
  3. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่อ งค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เข้าไปมีส่วนได้ส่วยเสียกับผู้ยื่นขอเสนอหรือคู่สัญญาขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
  4. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ยอมใหผู้้อื่นอาศัยหน้าที่ของตนหาประโยชน์จากการจดซื้อจัดจ้างกับองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
  5. ให้หัวหน้าหน่วยงาน ก ากับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  13  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  25๖3                                                                           

                                                                              
                                                              (นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
 
 
 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 

เรื่อง  หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต 

และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 

*********************** 
  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดจอก มีแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต /แจ้งเบาะแสด้านทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อ
ท าหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่ อนแผนการป้องกันแปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุ้มครอง
จริยธรรมในองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก  

  เพ่ือให้การด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบล
กุดจอก เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกั นและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ จึงก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ดังนี้ 

  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก เรื่อง หลั กเกณฑ์ มาตรการ 
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดจอก ” 
  ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี ้
   “ เจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ในองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดจอก 
   “ ทุจริต ” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น 
   “ ประพฤติมิชอบ ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งในต าแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ที่เป็นอันฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับการเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของทาง
ราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้น เป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม ให้หมายความรวมถึงการประมาท
เลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
   “ ข้อร้องเรียน ” หมายความว่า ข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดและข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
รับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม ไ ม่ค านึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล ตามท่ี
กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 
   “ การตอบสนอง ” หมายความว่า การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบ
และน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตื อน ด าเนินคดีหรืออ่ืน ๆ ตามระเบียบข้อ
กฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหือความคืบหน้าของการด าเนินการภายใน 15 วัน ทั้งนี้ กรณีท่ีข้อ
ร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลข โทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการ
ตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดีหรืออ่ืน ๆ ตาม
ข้อระเบียบและก าหมายที่เก่ียวข้อง 
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  ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดข้อมูลการร้องเรียน 
   หลักเกณฑ์การร้องเรียน 

   1.ต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องได้รับความเดือนร้อน เ สียหายอันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ดังนี้ 
   - การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
   - กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
   - ละเลยหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
   - ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินเวลาอันสมควร 
   - กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่หรือขัดต่อกฎหมาย 

   2.ต้องเป็นเรื่องท่ีมีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่ขาด
หลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 

   รายละเอียดข้อมูลการร้องเรียน 

   1.ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
   2.ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
   3.การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตาม
สมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อด าเนินการสืบสวน
สอบสวน) 
   4.ค าขอของผู้ร้องเรียน 
   5.ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
   6.ระบุวัน เดือน ปี 
   7.ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 
   ช่องทางการร้องเรียน 

  -ผ่านทางส านักงานปลัด 
๑) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
๒) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)  
๓) ไปรษณีย ์(จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)  
๔) โทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๘๒๕ 
๕) www.kudjok.go.th 

                                ๖) ร้องเรียนทาง  Face book ชื่อ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก อ าเภอ   
บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
   7) โทรสาร 044-081259 
   8) Email ของหน่วยงาน : Kudjok@windowslive.com 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  13  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  25๖3                                                                           

                                                                              



                                                              (นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 


