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องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

เรื่อง  นโยบายตอตานพฤติกรรมอันเปนผลประโยชนทับซอน เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

*********************** 
  ดวยรัฐบาลกําหนดใหการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยถือเปนวาระแหงชาติท่ีทุกสวน
ราชการจะตองนําไปปฏบิัติใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม 

  องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ในฐานะเปนหนวยงานของรัฐท่ีมีสวนในการขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม จึงไดกําหนดนโยบายตอตานพฤติกรรมอันเปนผลประโยชนทับซอน เพ่ือให
เปนไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหเกิด
ความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก โดยมีแนวนโยบาย ดังนี้ 

 1. บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก จะตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานพฤติกรรมอัน
เปนผลประโยชนทับซอน เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
  2. บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก จะตองดูแลรักษา และใชทรัพยสินของทาง
ราชการอยางประหยัด คุมคา และไมเบียดบังทรัพยสินใด ๆ ของทางราชการไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนหรือผูอ่ืน 
  3. บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก จะตองไมอาศัยตําแหนงหนาท่ีแสวงหา
ประโยชนใด ๆ ท่ีมิชอบดวยกฎหมายใหแกตนเองหรือผูอ่ืน และไมกระทําการใดอันเปนการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนของทางราชการ 
  4. บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก จะตองไมอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ เพ่ือรับ เรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดแกตนเองหรือผู อ่ืน เวนแตเปนใหโดย
ธรรมจรรยาหรือเปนการใหตามปกติประเพณีนิยม 
  5. บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก จะตองไมใชเวลาราชการปฏิบัติงานอ่ืนท่ีมิใชงาน
ราชการ 
  6. บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก จะตองไมใชขอมูลลับของทางราชการ หรือ
ขอมูลท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการไปเพ่ือการอ่ืนอันมิใชการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
  7. การดําเนินการใด ๆ ตามนโยบายนี้ใหใชแนวทางปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว ตลอดจนแนวทาง
ปฏิบัติอ่ืนใดท่ีองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก เห็นสมควรกําหนดในภายหลังเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายนี้ 
 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี    11  เดอืน มกราคม  พ.ศ.  25๖๕ 

                                                                              

                                                              (นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง) 
   นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
 
 



 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
เรื่อง  มาตรการปองกันการรับสินบนขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

…………………………… 

โดยท่ีองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก มีความมุงม่ันในการบริหารราชการอยางซ่ือสัตยสุจริตตาม
หลักธรรมาภิบาล เพ่ือสรางความเชื่อม่ันแกสังคมและใหความสําคัญกับการตอตานทุจริตทุกรูปแบบ ซ่ึงในการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก จะมีการจัดซ้ือจัดจาง การอนุญาต อนุมัติตามกฎหมาย จึงไดกําหนด
มาตรการบริหารงานดานการปองกันการรับสินบนในการจัดซ้ือจัดจาง  การอนุญาต ขององคการบริหารสวนตําบล
กุดจอกใหเปนไปอยางโปรงใส สุจริต ตรวจสอบได โดยมีมาตรการกําหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

ขอ 1  ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของทางราชการอยางเครงครัด 

ขอ 2  วางตัวเปนกลางในการจัดซ้ือจัดจาง การอนุญาต การอนุมัติ 

ขอ 3  ปฏิบัติหนาท่ีดวยจิตสํานึก และดวยความโปรงใส สามารถใหผูมีสวนเก่ียวของตรวจสอบได 

ขอ 4  คํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน สวนรวมของทางราชการเปนหลัก และความ ถูกตอง 
ยุติธรรม ความสมเหตุสมผลประกอบดวย 

ขอ 5  ดําเนินการใหมีการใชจายเงิน ทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด คุมคา เกิดประโยชน
สูงสุด 

ขอ 6  ไมเรียก รับ ยอมรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืนใดไมวาโดยทางตรง โดยทางออม      
จากผูขาย ผูรับจาง ผูขออนุญาต หรือผูมีสวนเก่ียวของท่ีมีความสัมพันธกับทางราชการเก่ียวกับการพัสดุ หรือการ
อนุญาตนั้น 

ขอ 7  ไมนําความสัมพันธสวนตัวมาประกอบการใชดุลพินิจในการปฏิบัติหนาท่ี 

ขอ 8  ไมใหขอมูลภายในท่ีเปนการเอ้ืออํานวยตอฝายใดฝายหนึ่งหรือพวกพองของตน 

ขอ 9  ปฏิบัติตอผูขาย ผูรับจาง ผูขออนุญาต ผูมีสวนเก่ียวของท่ีมีนิติสัมพันธกับทางราชการ
เก่ียวกับการพัสดุ การขออนุญาต ผูรองเรียนรองทุกขดวยความเปนธรรม เอ้ือเฟอ มีน้ําใจ แตตองไมเปนปฏิปกษตอ
การแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม 

ขอ 10  ผูบังคับบัญชาดานพัสดุ การอนุญาต พึงตรวจสอบ ดูแล กําชับใหผูปฏิบัติงานประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด กรณีพบวามีการประพฤติปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวของ 
ใหรายงานนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นโดยทันที เพ่ือพิจารณาแกไข 
ยกเวน หรือดําเนินการอ่ืนท่ีเหมาะสม ใหถูกตองและเปนธรรม 

ขอ 11  หากหัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลเห็นวา มีการทุจริตหรือ           
ขอกลาวหาวามีการรับสินบนใหรีบดําเนินรวบรวมขอเท็จจริงและจัดทํารายงานเสนอตอนายกองคการบริหารสวน
ตําบลกุดจอก ผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นข้ึนไป เพ่ือดําเนินการสอบขอเท็จจริงหรือดําเนินการทางวินัยโดยทันที 
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ขอ 12  ใหงานนิติการ สํานักงานปลัด มีหนาท่ีรับเรื่องรองเรียนการรับสินบนและดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด  

 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   11    เดือน  มกราคม  พ.ศ. 25๖๕ 
 

                                                                        
 
                                                      (นายสมศักดิ์  เสาทองหลาง) 
                                               นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

เรื่อง  มาตรการการใชและการตรวจสอบดุลพินิจของฝายบริหารและเจาหนาท่ี ในการปฏิบัติราชการ    
 ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

…………………………… 

องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก มีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประชาชน ตามพระราบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) 
พ.ศ. 2562  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย ซ่ึงในการปฏิบัติหนาท่ีบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
ควบคุม ดูแล พนักงานสวนตําบล ครู ลูกจางประจําและพนักงานจาง ฝายบริหารโดยนายกองคการบริหารสวน
ตําบลเปนผูกําหนดนโยบายการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมีปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ มีอํานาจในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ  ท้ังนี้  ในการปฏิบัติหนาท่ีของฝายบริหาร
และเจาหนาท่ีโดยเฉพาะเรื่องท่ีกฎหมายกําหนดใหใชดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาต อนุมัติ หรือมีคําสั่งในเรื่องนั้น 
จึงจําเปนตองใชดุลพินิจอยางรอบคอบมีขอบเขต และมีเหตุผลสนับสนุนอยางเพียงพอ 

เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการใชดุลพินิจในการพิจารณาออกคําสั่ง อนุญาต อนุมัติในภารกิจของ
องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงกําหนดมาตรการการใชและการตรวจสอบดุลพินิจ
ของผูบริหารและเจาหนาท่ี ดังนี้    

  ๑. การใชดุลพินิจของฝายบริหารและเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจ ตองเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติให
กระทําการอยางหนึ่งอยางใดโดยอิสระ 

  ๒. ข้ันตอนการใชดุลพินิจ ตองมีเหตุผลประกอบ ดังนี้ 
   2.1 ข้ันตอนแรก  ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซ่ึงการวินิจฉัยขอเท็จจริงนั้นตอง
ตรวจสอบขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน จากพยานหลักฐานท่ีมีอยูเพียงพอตอการพิสูจนขอเท็จจริงวาไดเกิดข้ึนหรือมีอยูจริง
หรือไม 
   2.2 ข้ันตอนท่ีสอง  ขอกฎหมายท่ีอางอิงประกอบขอเท็จจริงตามขอ 2.1 ท่ีเก่ียวของและ
เปนสาระสําคัญ 

   2.3 ข้ันตอนท่ีสาม  ขอพิจารณาและขอสนับสนุนซ่ึงผูใชดุลพินิจจะตองพิจารณาตัดสินใจ
วากฎหมายไดกําหนดใหใชดุลพินิจไดเพียงประการเดียวหรือหลายประการ ซ่ึงสามารถตัดสินใจใชอํานาจหรือไมก็ได 
หรือจะเลือกกระทําการอยางหนึ่งอยางใดก็ไดตามท่ีกฎหมายกําหนด 

  มาตรการปองกันและแกไขปญหาการใชดุลยพินิจ 

          1.ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานดวย
ความซ่ือสัตยสุจริต กํากับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชดุลยพินิจของผูใตบังคับบัญชาใหเปนไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หลักเกณฑอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติ เชน คูมือการ
ปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน บนพ้ืนฐานความสุจริต เปนธรรม รับผิดชอบ ถูกตองชอบธรรม 
ยอมรับนับถือ สามารถตรวจสอบไดในทุกข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
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  2. ใหผูปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ และจัดใหจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑมาตรฐานของการปฏิบัติงานท่ีแสดงถึงกระบวนการ ข้ันตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
อยางชัดเจน เพ่ือเปนกรอบการปฏิบัติงานอันจะนํามาสูการลดการใชดุลยพินิจของผูปฏิบัติงาน 

  3. ใหผูปฏิบัติงานรายงานผลการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานท่ีเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หลักเกณฑอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน หรือไมเปนไปตามคูมือการปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ เพ่ือใหสวนงานท่ีเก่ียวของดําเนินการหาขอเท็จจริง 
วิเคราะห เสนอแนวทางแกไขปญหาและปองกันตอผูบังคับบัญชา 

  มาตรการเสริมสรางการตรวจสอบการใชดุลยพินิจ 

  1. ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นตองใหความสําคัญกับการกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หลักเกณฑอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลกุด
จอก 

  2. ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นตองตระหนักถึงความสําคัญและแนวทางในการดําเนินการตรวจสอบ
การใชดุลยพินิจขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

  3. มีแนวทางติดตามทบทวนกฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หลักเกณฑอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับ
การปฏิบัติงาน เพ่ือนํามาปรับปรุงหลักเกณฑแนวทางการปฏิบัติงาน รวมท้ังใหมีการพัฒนาระบบการตรวจสอบและ
ควบคุมการปฏิบัติงานภายในองคกรใหเปนระบบและมีความโปรงใส 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    11  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 25๖๕ 

                                                                 
 
                                                 (นายสมศักดิ์  เสาทองหลาง) 
                                          นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
เรื่อง  มาตรการเผยแพรขอมูลสาธารณะ 

*********************** 
  ดวยรัฐบาลใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลขาวสาร การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน เพ่ือใหเกิดการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเปนประโยชนสุขตอประชาชนและเกิดความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐโดยใหหนวยงานกําหนดมาตรการในการเผยแพรขอมูลขาวสาธารณะ องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก จึงได
กําหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติตามมาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ ดังนี้  

  1. มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน 
   1.1 เผยแพรขอมูลขาวสารอยางนอย ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540  มาตรา 43 และมาตรา 44 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2542  และไมเผยแพรขอมูล ตามมาตรา 14 และมาตรา 15 แหง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
   1.2 ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตของหนวยงานใหมีความทันสมัยเปนปจจุบัน โดยคํานึง
ความเหมาะสมกับสถานการณ ความพรอมของบุคลากร และทรัพยากรในหนวยงาน 
   1.3 เผยแพรขอมูลขาวสารตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ 
   1.4 ใหความสําคัญกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล การรักษาความม่ันคงปลอดภัย    
บนเว็บไซต 
  2. แนวทางการเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน 
   2.1 ลักษณะ/ประเภท ขอมูลท่ีหนวยงานตองเผยแพรตอสาธารณะ ไดแก 
    2.1.1 โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
    2.1.2 สรุปอํานาจหนาท่ี ท่ีสําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
    2.1.3 สถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับ
หนวยงาน 
    2.1.4 กฎ ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผนและนโยบาย 
    2.1.5 แผนงาน โครงการ ความกาวหนาของการดําเนินงานการใชจาย
งบประมาณ ผลผลิต ผลลัพธโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
    2.1.6 แผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป 
    2.1.7 อ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
   2.2 ระบุวิธีการข้ันตอนการดําเนินงาน ระบุเวลาการดําเนินการและผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ
ในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะอยางชัดเจน 
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  3. กําหนดกลไกการกํากับติดตามการดําเนินงานเผยแพรขอมูล โดยแตงตั้งคณะทํางานหรือ
มอบหมายเจาหนาท่ีของหนวยงานในการกํากับดูแลเว็บไซต เพ่ือใหมีการดําเนินงานเผยแพรขอมูลอยางตอเนื่องเปน
ปจจุบัน รายงานผลการดําเนินงาน สรุปปญหา อุปสรรคตอหัวหนาหนวยงาน อาทิ จํานวนขาวท่ีเผยแพร จํานวนผู
เขาชมเว็บไซตของหนวยงาน จํานวนผูขอขอมูลหรือแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต เปนตน  
 

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   11   เดอืน  มกราคม  พ.ศ.  25๖๕                                                                           

                                                                         

 

                                                              (นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง) 
   นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

เรื่อง  มาตรการใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

*********************** 
  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 ไดมุงเนนการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบล    
กุดจอก จึงไดกําหนดมาตรการและกลไกในการเปดโอกาสใหประชาชนและผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความโปรงใสในการดําเนินงาน รวมท้ังการเผยแพรขอมูล หรือการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน และผูมีสวนไดเสีย เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงไดกําหนดมาตรการใหผูมี   
สวนไดเสียมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ดังนี้  

  1. วิเคราะหผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะจากการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมาในประเด็น
ความสอดคลองกับภารกิจหรือยุทธศาสตร รวมถึงความเก่ียวของของประชาชนหรือผูมีสวนไดเสีย 
  2. เผยแพรขอมูลขาวสารของโครงการในชองทางท่ีหลากหลาย เชน ปดประกาศ เว็บไซต สื่อสังคม
ออนไลน วารสาร จดหมายขาว เปนตน 
  3. รับฟงความคิดเห็นของประชาชน และผูมีสวนไดเสียเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลขอเท็จจริง และความ
คิดเห็นประกอบการตัดสินใจ 
  4. เปดโอกาสใหประชาชนและผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนการ
เขารวมในการจัดทําแผนพัฒนา การวางแผนงาน หรือการดําเนินงาน 
 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี    11   เดือน  มกราคม  พ.ศ.  25๖๕                                                                           

                                                                              

 

                                                              (นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง) 
   นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

เรื่อง  มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 

*********************** 
  เพ่ือใหการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก เปนไปตามหลัก        
ธรรมาภิบาล มีความโปรงใสตรวจสอบได องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมความ
โปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง ดังนี้  

  1. ใหเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง
ดําเนินการเผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  2. ใหเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง
ดําเนินการบันทึก รายละเอียด วิธีการ และข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในระบบเครือขาย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลาง
กําหนดในแตละข้ันตอน ดังนี้ 
   2.1 จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง 
   2.2 ทํารายงานขอซ้ือหรือขอจาง 
   2.3 ดําเนินการจัดหา 
   2.4 ขออนุมัติสั่งซ้ือหรือสั่งจาง 
   2.5 การทําสัญญา 
   2.6 การบริหารสัญญา 
  3. หามมิใหเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง
เขาไปมีสวนไดสวยเสียกับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
  4. หามมิใหเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 
ยอมใหผูอ่ืนอาศัยหนาท่ีของตนหาประโยชนจากการจดซ้ือจัดจางกับองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
  5. ใหหัวหนาหนวยงาน กํากับ ดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีผูใตบังคับบัญชาซ่ึงปฏิบัติหนาท่ี
เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  11  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  25๖๕                                                                           

                                                                              

 

                                                              (นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง) 
   นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
 



 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

เรื่อง  หลักเกณฑ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียน กรณีเกิดการทุจริต 

และประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

*********************** 
  ตามยุทธศาสตรชาติวาดวย การปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ องคการบริหารสวน
ตําบลกุดจอก มีแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแสดานทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือ
ทําหนาท่ีหลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการปองกันแปราบปรามการทุจริต และการสงเสริมคุมครอง
จริยธรรมในองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  

  เพ่ือใหการดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ องคการบริหารสวนตําบล
กุดจอก เปนไปตามอํานาจหนาท่ีใหสอดคลองกับตามยุทธศาสตรชาติวาดวย การปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ จึงกําหนดหลักเกณฑ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียน กรณีเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ดังนี้ 

  ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก เรื่อง หลักเกณฑ มาตรการ 
และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบลกุดจอก ” 
  ขอ 2 บทนิยามในประกาศนี้ 
   “ เจาหนาท่ี ” หมายความวา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ในองคการ
บริหารสวนตําบลกุดจอก 
   “ ทุจริต ” หมายความวา การแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับ
ตนเองหรือผูอ่ืน 
   “ ประพฤติมิชอบ ” หมายความวา การท่ีเจาหนาท่ีปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติการอยาง
ใดอยางหนึ่งในตําแหนงหรือหนาท่ีหรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ีท่ีเปนอันฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
คําสั่ง อยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงมุงหมายจะควบคุมดูแลการรับการเก็บรักษา หรือการใชเงินหรือทรัพยสินของทาง
ราชการ ไมวาการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัตินั้น เปนการทุจริตดวยหรือไมก็ตาม ใหหมายความรวมถึงการประมาท
เลินเลอในหนาท่ีดังกลาวดวย 
   “ ขอรองเรียน ” หมายความวา ขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัดและขอกลาวหาเจาหนาท่ีของรัฐท่ีไมไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ
รับผิดชอบตอประชาชน ไมมีคุณธรรมจริยธรรม ไมคํานึงประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้งและไมมีธรรมาภิบาล ตามท่ี
กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว 
   “ การตอบสนอง ” หมายความวา การสงตอใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของการตรวจสอบ
และนําเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดีหรืออ่ืน ๆ ตามระเบียบขอ
กฎหมาย พรอมกับแจงใหผูรองเรียนทราบผลหือความคืบหนาของการดําเนินการภายใน 15 วัน ท้ังนี้ กรณีท่ีขอ
รองเรียนไมไดระบุชื่อและท่ีอยูหรือหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดหรืออีเมลติดตอของผูรองเรียนจะพิจารณาการ
ตอบสนองสิ้นสุดท่ีการนําเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดีหรืออ่ืน ๆ ตาม
ขอระเบียบและกําหมายท่ีเก่ียวของ 
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  ขอ 3 หลักเกณฑและรายละเอียดขอมูลการรองเรียน 
   หลักเกณฑการรองเรียน 

   1.ตองเปนเรื่องท่ีผูรองไดรับความเดือนรอน เสียหายอันเนื่องมาจากเจาหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ดังนี้ 
   -การทุจริตตอหนาท่ีราชการ 
   -กระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ 
   -ละเลยหนาท่ีตามกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
   -ปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินเวลาอันสมควร 
   -กระทําการนอกเหนืออํานาจหนาท่ีหรือขัดตอกฎหมาย 

   2.ตองเปนเรื่องท่ีมีมูล มิใชลักษณะกระแสขาวท่ีสรางความเสียหายแกบุคคลท่ีขาด
หลักฐานแวดลอมท่ีปรากฏชัดแจง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแนนอน 

   รายละเอียดขอมูลการรองเรียน 

   1.ชื่อและท่ีอยูของผูรองเรียน 
   2.ชื่อหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียน 
   3.การกระทําท้ังหลายท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียน พรอมท้ังขอเท็จจริงหรือพฤติการณตาม
สมควรเก่ียวกับการกระทําดังกลาว (หรือแจงชองทางการทุจริตของเจาหนาท่ีอยางชัดเจนเพ่ือดําเนินการสืบสวน
สอบสวน) 
   4.คําขอของผูรองเรียน 
   5.ลายมือชื่อของผูรองเรียน 
   6.ระบุวัน เดือน ป 
   7.ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถามี) 
   ชองทางการรองเรียน 

  -ผานทางสํานักงานปลัด 
๑) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร) 
๒) รองเรียนผานตู /กลองรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร)  
๓) ไปรษณีย (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร)  
๔) โทรศัพท ๐๔๔-๐๐๙๘๒๕ 
๕) www.kudjok.go.th 

                                ๖) รองเรียนทาง Face book ชื่อ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก อําเภอ   
บัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 
   ๗) โทรสาร 044-081259 
   ๘) Email ของหนวยงาน : Kudjok@windowslive.com 
  ขอ 4 กระบวนการพิจารณาดําเนินการ 
   4.1 เม่ือไดรับเรื่องรองเรียนใหรวบรวมขอมูลการรองเรียนเสนอนายกองคการบริหารสวน
ตําบลกุดจอก ในกรณีเปนลักษณะบัตรสนเทหใหพิจารณาเฉพาะรายท่ีมีลักษณะตามท่ีปรากฏในประกาศนี้ 
   4.2 กรณีท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอกเห็นสมควรใหแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริงหรือมอบหมายใหผูใดตรวจสอบขอเท็จจริงใหดําเนินการตามคําสั่งนั้น 
   4.3 ใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงท่ีไดรับการแตงตั้งมีหนาท่ีรวบรวมขอเท็จจริงท่ี
เก่ียวของหรือพิจารณาไตสวนหาขอเท็จจริงวาเรื่องรองเรียนมีมูลหรือไมอยางไร  โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จ 
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โดยเร็วพรอมท้ังพรอมท้ังนําความเห็นเสนอผูบริหารทองถ่ิน วามีการกระทําทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการทุจริต
การจัดซ้ือจัดจางเกิดข้ึนหรือไมและเปนการกระทําผิดวินัยหรือไม หากเปนกรณีไมมีมูลตามท่ีรองเรียนใหเสนอ
ความเห็นตอนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอกสั่งยุติเรื่อง 
   4.4 ในกระบวนการพิจารณาสอบสวนขอเท็จจริงใหดําเนินการอยางลับและตองเปด
โอกาสใหบุคลากรผูถูกกลาวหาพิสูจนขอเท็จจริงอยางเปนธรรมและใหการคุมครองพยานท่ีเก่ียวของ 
   4.5 ใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงดําเนินการสอบสวนและรายงานผลการ
สอบสวนตอนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอกตามระยะเวลาท่ีกฏหมายกําหนด 
  ขอ 5 การกํากับติดตามขอรองเรียน 
   5.1 เม่ือมีการดําเนินการในเบื้องตนเปนประการใดใหแจงผูรองเรียนทราบภายใน
ระยะเวลาสิบหาวันเวนแตกรณีท่ีผูรองเรียนไมใหขอมูลท่ีสามารติดตอกลับไปยังผูรองเรียนได 
 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  11  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  25๖๕                                                                           

                                                                              

 

                                                              (นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง) 
   นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
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