
 
 
 

 
 

มาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใส 
ภายในหนว่ยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

องคก์ารบริหารสว่นต าบลตะโกตาพิ 
อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรมัย์ 

  



มาตรการการเผยแพร่ข้อมลูตอ่สาธารณะทางเวบ็ไซต์องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตะโกตาพิ 
อ าเภอประโคนชยั  จงัหวัดบรุรีัมย ์

 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  บัญญัติขึ้นเพ่ือรองรับสิทธิของประชาชน
ในการรับรู้ข่าวสารของราชการ  โดยหน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการตามอ านาจหน้าที่ตาม
ภารกิจของหน่วยงาน  และจัดให้มีการเผยแพร่ให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานรัฐได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 

 ดังนั้น  เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ
สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ.2544 เป็นไป อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะโกตาพิ  จึงออกมาตรการเกี่ยวกับการ บริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ของกองแผนงาน 
รายละเอียดดังนี้ 
 

1. ลักษณะและประเภทข้อมลูทีต่้องเผยแพรต่่อสาธารณชน  

หมวดหมู่ของข้อมลู รายละเอยีดของขอ้มลู 

ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน - ประวัติความเป็นมา  
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 - โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อ านาจหน้าที่ 
 - ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน  
- ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 
 - แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี - ข้อมูลการติดต่อ 
ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และแผนที่ตั้ง  
- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail Address) ของส านักงาน 

ข้อมูลผู้บริหาร - รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ประกอบด้วย ชื่อ – นามสกุล และต าแหน่ง 
 - วิสัยทัศน์ นโยบายต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่น 

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป  
- ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน การจัดซื้อ
จัดจ้าง การฝึกอบรม เป็นต้น 
-กิจกรรมของหน่วยงาน 

เว็บลิงค ์ - ส่วนงานภายใน 
- หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องโดยตรง  
- เว็บไซต์อ่ืนๆ ที่น่าสนใจ 

กฎระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 

- กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ 
ระเบียบต่างๆที่เก่ียวข้อง ในการปฏิบัติงานของท้องถิ่น 

ข้อมูลการให้บริการ - แสดงข้อมูลการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน พร้อมทั้งอธิบาย
ขั้นตอนการบริการต่างๆแก่ประชาชน 



บริการประชาชน บริการประชาชน ได้แก่ ข้อมูลบริการประชาชน  แจ้งเรื่องร้องเรียน กระดาน
ถาม-ตอบ และการบริการ ออนไลน์ (e-Service) เป็นต้น 

  
 ทั้งนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวลงเว็บไซต์ โดย
ข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นความจริงและได้รับอนุญาตจากผู้บริหารก่อน จึงจะน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิได้ 

 



 

ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลตะโกตาพิ 
เรื่อง  มาตรการส่งเสรมิความโปรง่ใสในการจัดซื้อจดัจา้ง 

  เพ่ือให้การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล  มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ  จึงได้ก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ดังนี้ 

1. ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างด าเนินการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

2. ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างด าเนินการบันทึกรายละเอียด  วิธีการ  และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซิ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic  Government  Procurement e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดแต่ละข้ันตอน  ดังนี้ 

1. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. ท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
3. ด าเนินการจัดหา 
4. ของอนุมัติสั่งซื้อหรือจ้าง 
5. การท าสัญญา 
6. การบริหารสัญญา 

  3. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  4. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอ านาจหน้าที่ของตนหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลตะโกตาพิ 
  5. ให้หัวหน้าหน่วยงาน  ก ากับ  ดูแล  การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑5 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

 
    (ลงชื่อ)  

  (นายนรินทร์  เรือนประโคน) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 

  



 

ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลตะโกตาพิ 
เรื่อง  มาตรการป้องกนัการใหห้รือรบัสนิบน 

  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการประเมินโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ  จึงประกาศมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน เพ่ือ
เสริมสร้างการปฏิบัติงานที่โปร่งใสภายในหน่วยงานมิให้เกิดการทุจริต และส่งเสริมค่านิยมในการ
ประหยัด  มัธยัสถ์  และเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ  ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ  เรื่อง  มาตรการ
ป้องกันการให้หรือรับสินบน” 

ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้ 
  “เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และ

พนักงานจ้างทั่วไป 
  “ของขวัญ”  หมายความว่า  เงิน  ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้แก่กันเพ่ือ

อัธยาศัยไมตรี  และให้หมายความรวมถึง  เงิน  ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นรางวัล  ให้โดยเสน่หา
หรือเพ่ือการสงเคราะห์  หรือให้เป็นสินน้ าใจ  การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้ส าหรับบุคคลทั่วไปใน
การได้รับการลดราคาทรัพย์สิน  หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว  ค่าท่ีพัก  ค่าอาหาร  หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวและไม่ว่าจะให้เป็น
บัตร  ต๋ัว  หรือหลักฐานอื่นใด  การช าระเงินให้ล่วงหน้า  หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 

  “สินบน”  หมายความว่า  ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เสนอว่าจะให้  สัญญาว่า
จะให้  มอบให้  การยอมรับ  การให้  หรือร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  อันส่งผลต่อการตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งใน
ลักษณะจูงใจให้กระท าการหรือไม่กระท าการ  ที่ขัดต่อกฎหมายหรือหน้าที่รับผิดชอบ 

  “ทรัพย์สิน”  หมายความว่า  ทรัพย์และวัตถุมีหรือไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาอาจถือ
เอาไว้ได้ 

  “ปกติประเพณีนิยม”  หมายความว่า  เทศกาลหรือวันส าคัญซึ่งอาจมีมีการให้
ของขวัญกัน  และให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี  การแสดงความขอบคุณ  การ
ต้อนรับ  การแสดงความเสียใจ  หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 

  “บุคคลในครอบครัว”  หมายความว่า  คู่สมรส  บุตร  บิดา  มารดา  พ่ีน้องร่วมบิดา
มารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 

ข้อ 3 แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการให้หรือรับสินบน 
  3.1  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ

การรับสินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
  3.2  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิจะต้องไม่เรียกร้อง  จัดหาหรือ

รับสินบน  เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของหน่วยงาน  หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงาน  หรือประโยชน์ของผู้ที่เก่ียวข้องกับตนไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัว  เพ่ือน  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ลักษณะอ่ืนใด 



  3.3  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ  จะต้องไม่เสนอว่าจะท า
ให้  สัญญาว่าจะท าให้  หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอ่ืน  โดยมีจุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้
กระท าการ  ไม่กระท าการหรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยกฎหมาย 

  3.4  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิต้องงดการให้  การรับ  หรือการ
เรียกร้อง  ของขวัญ  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนใด  อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่  กรณีจ าเป็นต้องให้  หรือรับของขวัญ  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา  หรือตาม
ประเพณีนิยม  หรือเพ่ือรักษาไมตรี  มิตรภาพ  ความสัมพันธ์อันดีระหว่างระหว่างบุคคลให้เป็นไปตามที่
กฎหมายหรือระเบียบก าหนด 

  3.5  เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการให้หรือรับสินบนจะต้องรายงาน
ผู้บังคับบัญชา  หรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะโกตาพิทันที 

  3.6  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิต้องค านึงถึงความเป็นธรรมและปกป้อง
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการให้หรือรับสินบนโดยจะไม่ด าเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 

  3.7  ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง  ห้ามมิให้มีการให้หรือรับสินบนในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด  และการด าเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์  ตรวจสอบได ้ และอยู่ภายใต้
กฎหมาย  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  3.8  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ  จะด าเนินการลงโทษทางวินัยแก่
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ  ผู้ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประกาศนี้  รวมถึงผู้บังคับบัญชาโดย
ตรงที่เพิกเฉยต่อการกระท าความผิดหรือรับทราบว่ามีการกระท าความผิดแต่ไม่ด าเนินการจัดการให้ถูกต้อง
และหากเป็นการกระท าทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดทางอาญาโดยเจตนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตะโกตาพิจะด าเนินการทางคดีอาญาด้วย 

  3.9  ควรใช้บัตรอวยพร  การลงนามในสมุดอวยพร  บัตรแสดงความยินดี  หรือการ
อวยพรผ่านทางช่องทางสื่อสังคมออนไลน์  แทนการให้ของขวัญ  เพ่ือเป็นการป้องกันการฝ่าฝืน
กฎ  ระเบียบ  อีกท้ังเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัด 

  3.10  ก าด าเนินการใดๆตามมาตรการนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้
ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอ่ืนใดที่องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิเห็นสมควรในภายหลังเพ่ือให้เป็นไปตาม
ประกาศนี้ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

 
 

    (ลงชื่อ)  
  (นายนรินทร์  เรือนประโคน) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 
  



 

 

ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลตะโกตาพิ 
เรื่อง  หลักเกณฑ ์ มาตรการ  และแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการจดัการขอ้รอ้งเรยีนกรณีเกิดการทจุริต 

และประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ที่ 

  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการประเมินโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ  จึงก าหนดหลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ
เมื่อพบเรื่องร้องเรียนการทุจริต  และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ  เรื่อง หลักเกณฑ ์
มาตรการ  และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่” 

ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้ 
  “เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และ

พนักงานจ้างทั่วไป 
  “ทุจริต”  หมายความว่า  การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

ส าหรับตนเองและผู้อื่น 
  “ประพฤติมิชอบ”  หมายความว่า  การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ  หรือละเว้นการ

ปฏิบัติการอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่  หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  อย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ  การเก็บ
รักษา  หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ  ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริต
ด้วยหรือไม่ก็ตาม  และให้หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 

  “ข้อร้องเรียน”  หมายความว่า  ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือการละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด  หรือข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน  ไม่มีคุณธรรม  จริยธรรม  ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล  ตามท่ีกฎหมาย  ระเบียบ  แบบแผนทางราชการที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

  “การตอบสนอง”  หมายความว่า  การตรวจสอบและน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่
กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง  แจ้งตักเตือน  ด าเนินคดี  หรืออ่ืนๆตามระเบียบข้อกฎหมาย  พร้อมกับแจ้ง
ให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในสิบห้าวัน  ทั้งนี้  กรณีข้อร้องเรียนตอบสนอง
สิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง  แจ้งตักเตือนด าเนินคดี  หรืออ่ืนๆตาม
ระเบียบข้อกฎหมาย 

ข้อ  3  หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
  3.1  หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
   3.1.1  เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน

หรือเสียหาย  อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
    (1)  กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
    (2)  กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 



    (3)  ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
    (4)  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
    (5)  กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่  หรือไม่ถูกต้องตาม

กฎหมาย 
   3.1.2  เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล  มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่

สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง  ตลอดจนขาดพยานบุคคลที่แน่นอน 
  3.2  ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
   3.2.1  ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน 
   3.2.2  ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
   3.2.3  การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  พร้อมทั้ง

ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพ่ือด าเนินการสืบสวน  สอบสวน) 

   3.2.4  ค าขอของผู้ร้องเรียน 
   3.2.5  ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
   3.2.6  ระบุวัน  เดือน  ปี 
   3.2.7  ระบุพยานเอกสาร  พยานวัตถุ  พยานบุคคล (ถ้ามี) 
  3.3  กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์  จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่

ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง  ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
  3.4  เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
   3.4.1  ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
   3.4.2  ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ 
   3.4.3  ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ  3.2 
  3.5  ช่องทางการร้องเรียน  ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่าน

ช่องทาง  ดังนี้ 
   3.5.1  ส่งข้อร้องเรียนโดยตรงที่องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ  

เลขที่ 234  หมู่ที่ 1  ต าบลตะโกตาพิ อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  31140 
   3.5.2  ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิตา

www.takotaphi.go.th 
   3.5.3  ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์  เบอร์ 044-666220 
   3.5.4  ร้องเรียนผ่านไลน์องค์การบริหารส่วนต าบล 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  15 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

 
 

    (ลงชื่อ)  
  (นายนรินทร์  เรือนประโคน) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 
 

  

http://www.takotaphi.go.th/


 

 

ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลตะโกตาพิ 
เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใช้ดลุพนิจิ 

  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการประเมินโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ 2562  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ  จึงประกาศมาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุจพินิจ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกคนค านึงถึงคุณธรรม  ความโปร่งใส  และการดุลพินิจของท่านใน
การปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประชาชน ดังนี้ 

1. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้ันตอนของคู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือการ
ให้บริการประชาชน 

2. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องก ากับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือการให้บริการประชาชน  เพ่ือการใช้ดุลพินิจเป็นไป
ด้วยความถูกต้อง  กรณีท่ีพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจที่อาจไม่ถูกต้อง  ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการให้
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามคู่มือดังกล่าว 

3. ทุกหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนต้องแสดงคู่มือการให้บริการประชาชน
ไว้  ณ  ที่ท าการของหน่วยงาน  และประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้สาธารณชนรับทราบ 

4. ให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานพิจารณา  ตรวจสอบหรือทบทวนให้คู่มือการปฏิบัติงานหรือ
คู่มือการให้บริการประชาชนเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  อย่างน้อยปีงบประมาณละ  1  ครั้ง  กรณีท่ีพบว่าไม่เป็น
ปัจจุบันให้เจ้าหน้าที่ซึ่งต้องใช้คู่มือดังกล่าวด าเนินการจัดท าให้เป็นปัจจุบันและเผยแพร่ให้สาธารณชน
รับทราบ  ทั้งนี้  หากมีขั้นตอน  วิธีการ  หรือภาระงานที่ปฏิบัติยังไม่มีการจัดท าคู่มือ  ให้หน่วยงานพิจารณา
ด าเนินการจัดท าคู่มือ  เพ่ือเป็นแนวทางและมาตรฐานในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชน 

5. ทุกหน่วยงานควรส่งเสริมวิธีการต่างๆ เพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น  การใช้เทคโนโลย ี การพิจารณาร่วมกันในรูปของคณะกรรมการ  การน าแนวทางการมีส่วน
ร่วมหรือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามความเหมาะสม 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  15 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

 
 

    (ลงชื่อ)  
  (นายนรินทร์  เรือนประโคน) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 
 

  



 

ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลตะโกตาพิ 
เรื่อง  มาตรการป้องกนัการขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตนกบัผลประโยชนส์ว่นรวม 

  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการประเมินโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ  จึงประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  เพ่ือให้เจ้าที่ทุกคนค านึงถึงความส าเร็จของงานเป็นส าคัญและ
จะต้องไม่เห็นผลประโยชน์ของตนหรือบ าเหน็จรางวัลเป็นสิ่งส าคัญมากกว่าผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือของ
ชาติ  ดังนี้ 

  ข้อ  1  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ  เรื่อง  มาตรการ
ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม” 

  ข้อ  2  บทนิยามในประกาศนี้ 

   “เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และ
พนักงานจ้างทั่วไป 

   “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม”  หมายความ
ว่า  สภาวการณ์  สถานการณ์  หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ที่ต้องใช้ดุลพินิจ  ปฏิบัติหน้าที่  หรือ
การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งตามอ านาจหน้าที่เพ่ือส่วนรวม  เพ่ือหน่วยงาน  หรือเพ่ือองค์กร  แต่ตนเองมี
ผลประโยชน์ส่วนตนเกี่ยวข้องอยู่ในเรื่องนั้น  และเจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งของ
ตน  อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าของส่วนรวม 

  “ของขวัญ”  หมายความว่า  เงิน  ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้แก่กันเพ่ือ
อัธยาศัยไมตรี  และให้หมายความรวมถึง  เงิน  ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นรางวัล  ให้โดยเสน่หา
หรือเพ่ือการสงเคราะห์  หรือให้เป็นสินน้ าใจ  การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้ส าหรับบุคคลทั่วไปใน
การได้รับการลดราคาทรัพย์สิน  หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว  ค่าท่ีพัก  ค่าอาหาร  หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวและไม่ว่าจะให้เป็น
บัตร  ต๋ัว  หรือหลักฐานอื่นใด  การช าระเงินให้ล่วงหน้า  หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 

  “ทรัพย์สิน”  หมายความว่า  ทรัพย์และวัตถุมีหรือไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาอาจถือ
เอาไว้ได้ 

ข้อ  3  แนวทางปฏิบัติการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

  1. ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิประกาศการแสดงเจตจ านง
สุจริต  เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน  โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ใน
องค์การบริหารส่วนต าบล ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และบุคคลภายนอกทราบ 

  2.  ก าหนดบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี  การควบคุม  ก ากับ  ติดตาม  สนับสนุนและขับเคลื่อนการด าเนินการเพื่อป้องกันการขัดกัน



ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  รวมถึงสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

  3.  ก าหนดบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้ครอบคลุมถึงการสอดส่องและ
ร่วมกันป้องกันการกระท าที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  โดยไม่
ละเลย  เพิกเฉย  ต่อการกระท าที่เข้าข่ายดังกล่าวตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 

  4.  ก าหนดจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้ครอบคลุมถึง 
   4.1  การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ใดๆแก่ตนเองและ

ผู้อื่น 
   4.2  การไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเรียกเก็บ  หรือยอมรับ

ผลประโยชน์ใดๆให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
   4.3  การไม่กระท าการใดๆอันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

หรือผลประโยชน์อื่นใด  ในการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับงานของหน่วยงาน 
   4.4  การไม่น าข้อมูลความลับของหน่วยงาน  ไปแสวงหาประโยชน์

ส่วนตัว  ประโยชน์ของพวกพ้องหรือครอบครัว 
   4.5  การไม่น าเงิน  บุคลากร  หรือทรัพย์สินใดๆของหน่วยงานไปใช้เพ่ือ

ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 
   4.6  การไม่ใช้เวลาในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
   4.7  การไม่รับงานหรือปฏิบัติงานภายนอก  ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์

ขัดแย้งกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวร 
   4.8  การไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจในการให้คุณ

ให้โทษ  การพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติโครงการการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  หรือเป็นเหตุในการเลือกปฏิบัติ 
  5. ก าหนดให้การรับบริจาคต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา  และการกระท า

อย่างโปร่งใส  โดยต้องมีวัตถุประสงค์ในการบริจาคที่ชัดเจนและจะต้องไม่เป็นการบริจาคท่ีท าขึ้นเพ่ือปกปิด
การให้สินบน  และให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีข้อมูลที่ถูกต้องตามความจริง 

  6.  ก าหนดให้มีช่องทางเพ่ือให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลภายนอกแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการ
กระท าที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมกับผู้บรหิารได้ 

  7.  ก าหนดให้มีการด าเนินการทางวินัย  ทางปกครอง  และทางกฎหมายตามความ
เหมาะสมกับผู้บริหาร  หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมทั้งในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุน  หรือมีการรับรองข้อมูลการมี
ส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นเท็จ  รวมถึงการเพิกเฉยต่อการกระท าผิด  หรือการรับทราบว่ามีการกระท าความผิดแต่
ไม่ด าเนินการจัดการให้ถูกต้อง 

  8.  ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือลดหรือป้องกันหรือให้ความรู้
เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

  9.  ก าหนดให้มีการจัดการความเสี่ยงโดยจัดท ารายงานประเมินความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม  โดยรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงานอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  15 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 



     
 
 

 
 
 
(ลงชื่อ)  

  (นายนรินทร์  เรือนประโคน) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 

 
  



 

 

ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลตะโกตาพิ 
เรื่อง  มาตรการใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมสีว่นรว่มในการด าเนนิการ 

  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการประเมินโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ  จึงประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
ดังนี้ 

  แนวทางให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 
  1. เข้าร่วมการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของอบต.ตะโกตาพิในการจัดท า

แผน  การจัดงานประเพณี  โครงการงานวันส าคัญ  กิจกรรมต่างๆของอบต.ตะโกตาพิ 
  2. เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่างๆโดยการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
  3. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบ  ตรวจรับงานในส่วนของภาคประชาชน 

  4. เข้าร่วมประเมินอบต.ด้านต่างๆจากการตอบแบบประเมิน 
  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ  จะเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการของอบต.ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะการเข้าร่วมในการจัดท าแผน  การ
ประชาคม  การวางแผน  หรือการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑5 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

 
 

    (ลงชื่อ)  
  (นายนรินทร์  เรือนประโคน) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 
 
 

 


