
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
เรื่อง รายงานผลการดําเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองได้ดําเนินการรายงานการวิเคราะห์ผล 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้
กําหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง เรื่อง รายงานการวิเคราะห์
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2564  นั้น 

  องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองได้มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดําเนินการในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกส่วนราชการได้ร่วมกันขับเคลื่อน 
การดําเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสําคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกใน 
การป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผล
ต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับ
และผลคะแนนท่ีดียิ่งข้ึนต่อไป  

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  

   ประกาศ ณ วันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2565 
                          
 
 

(นายธีระวิทย์  สุทธินุ่น) 
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
 
 
 
 



  

  

  
  

  

รายงานรายงานผลผล  

การดาํเนินการมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมการดาํเนินการมาตรการส่งเสรมิคุณธรรม

และความโปรง่ใสและความโปรง่ใส  

ขององค์การบรหิารส่วนตาํบลตะเคียนทองขององค์การบรหิารส่วนตาํบลตะเคียนทอง    

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕๒๕๖๕  

  

  

  

องค์การบรหิารส่วนตาํบลองค์การบรหิารส่วนตาํบลตะเคียนทองตะเคียนทอง  

อาํเภออาํเภอกาญจนดิษฐ์กาญจนดิษฐ์    จงัหวดัจงัหวดัสุราษฎรธ์านีสุราษฎรธ์านี  
    

    

  



  

  
  

รายงานรายงานผลผล  

การดาํเนินการมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมการดาํเนินการมาตรการส่งเสรมิคุณธรรม  

และความโปรง่ใสและความโปรง่ใส    

ขององค์การบรหิารส่วนตาํบลตะเคียนทองขององค์การบรหิารส่วนตาํบลตะเคียนทอง  

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๕๖๕๖๕  

  

  

  

  

องค์การบรหิารส่วนตาํบลองค์การบรหิารส่วนตาํบลตะเคียนทองตะเคียนทอง  

อาํเภออาํเภอกาญจนดิษฐ์กาญจนดิษฐ์    จงัหวดัจงัหวดัสุราษฎรธ์านีสุราษฎรธ์านี  

 
  



 

 

 คํานํา  
 
    ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองได้ดําเนินการรายงานการวิเคราะห์ผล 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้
กําหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง เรื่อง รายงานการวิเคราะห์
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2565 

  องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองได้มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดําเนินการในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกส่วนราชการได้ร่วมกันขับเคลื่อน 
การดําเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสําคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกใน 
การป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผล
ต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับ
และผลคะแนนท่ีดียิ่งข้ึนต่อไป  

                                                                                  องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
                                                                                                เมษายน 2565  
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รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบล 
    ตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือกําหนดมาตรการในการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี ้

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

1. มาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ 

๑. ให้เจ้าหน้าท่ีทุกคน
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้ันตอน
ของคู่มือการปฏิบัติงานหรือ
คู่มือการให้บริการประชาชน 
2. การใช้ดุลพินิจ ต้องเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้กระทํา
การอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอิสระ 
3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้อง
กํากับ ดูแล และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้
เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน
หรือคู่มือการให้บริการประชาชน 
เพ่ือให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง 

สํานักปลัด 
อบต. 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

รายงานผล 
การดําเนินการ 
ให้ผู้บริหารทราบ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2. มาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์
ส่วนรวมหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1. กําหนดและดําเนินการตาม
แนวทางการจัดการเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้้เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ 
2. จัดทําคู่มือการป้องกันการขดักัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

สํานักปลัด 
อบต. 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

รายงานผล 
การดําเนินการ 
ให้ผู้บริหารทราบ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3. มาตรการป้องกัน
การรับสินบน 

1. จัดทําประกาศมาตรการ
ป้องกันการรับสินบน 
2. จัดทําคู่มือการป้องกันการรับ
สินบน 

สํานักปลัด 
อบต. 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

รายงานผล 
การดําเนินการ 
ให้ผู้บริหารทราบ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

4. มาตรการให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมี 
ส่วนร่วม 

1. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้วย
ช่องทางต่าง ๆ 
2. จัดทําช่องทางให้ผู้รับบริการ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

สํานักปลัด 
อบต. 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

รายงานผล 
การดําเนินการ 
ให้ผู้บริหารทราบ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 

๑. จัดให้มีช่องทางในการบริการ
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อมูล 
ท่ีต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ 

สํานักปลัด 
อบต. 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

รายงานผล 
การดําเนินการ 
ให้ผู้บริหารทราบ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสใน 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

1. การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
2. จดัทําร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุหรือแบบรูปรายงานงาน
ก่อสร้าง รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
3. กําหนดราคากลางให้เป็นไปตาม
แนวทางมติคณะรัฐมนตรี หรือ
กระทรวงการคลัง พร้อมประกาศ
เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียด
การคํานวณราคากลางในชอ่งทาง 
ท่ีกําหนด 

กองคลัง ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

รายงานผล 
การดําเนินการ 
ให้ผู้บริหารทราบ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 



 

รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

2. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ตามที่ได้ดําเนินการรายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 
ITA) ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้กําหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ดังต่อไปนี ้
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1. มาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ 

๑. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนของคู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือ 
การให้บริการประชาชน 
2. การใช้ดุลพินิจ ต้องเป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติให้กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอิสระ 
3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องกํากับ ดูแล และ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้
เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือการให ้
บริการประชาชน เพื่อให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง 

สํานักปลัด 
อบต. 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

1. จัดทําและดําเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน
และคู่มือการให้บริการประชาชน 
2. ดําเนินการหรือการปฏิบัติราชการเป็นไปตาม
ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ 
3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น กํากับ ดูแล และ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้
เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือการให ้
บริการประชาชน เพื่อให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง 

หากมีบุคลากร
บรรจุ/โอน/ย้ายเข้า
มาในหน่วยงาน ควร
ให้สํานักปลัด อบต. 
และหัวหน้าส่วน
ราชการต้นสังกัด 
แจ้งให้ทราบถึง
มาตรการต่าง ๆ 
ดังกล่าวของ
หน่วยงาน 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ข้อเสนอแนะ 

2. มาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์
ส่วนรวมหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1. กําหนดและดําเนินการตามแนวทางการจัดการ
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
2. จัดทําคู่มือการป้องกันการขดักันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

สํานักปลัด 
อบต. 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

1. ดําเนินการหรือการปฏิบัติราชการเป็นไปตาม
ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ 
2. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น กํากับ ดูแล และ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้
เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือการให ้
บริการประชาชน เพื่อให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง 
3. จัดทําคู่มือการป้องกันการขดักันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
www.takeantong.go.th 

หากมีบุคลากร
บรรจุ/โอน/ย้ายเข้า
มาในหน่วยงาน ควร
ให้สํานักปลัด อบต. 
และหัวหน้าส่วน
ราชการต้นสังกัด 
แจ้งให้ทราบถึง
มาตรการต่าง ๆ 
ดังกล่าวของ
หน่วยงาน 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ข้อเสนอแนะ 

3. มาตรการป้องกัน
การรับสินบน 

1. จัดทําประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 
2. จัดทําคู่มือการป้องกันการรับสินบน 

สํานักปลัด 
อบต. 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

1. ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 
2. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกํานัล
ทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  
ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 

3. คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
www.takeantong.go.th 

หากมีบุคลากร
บรรจุ/โอน/ย้ายเข้า
มาในหน่วยงาน ควร
ให้สํานักปลัด อบต. 
และหัวหน้าส่วน
ราชการต้นสังกัด 
แจ้งให้ทราบถึง
มาตรการต่าง ๆ 
ดังกล่าวของ
หน่วยงาน 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ข้อเสนอแนะ 

4. มาตรการให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมี 
ส่วนร่วม 

1. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้วยช่องทางต่าง ๆ 
2. จัดทําช่องทางให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

สํานักปลัด 
อบต. 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

1. เผยแพรข่้อมูลข่าวสารด้วยช่องทางต่าง ๆ 
ได้แก่  
- เว็บไซต์ www.takeantong.go.th 
- ปา้ย/บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
- facebook : https://facebook.com/อบต.
ตะเคียนทอง-สุราษฎร์ธาน-ี175072003029611/ 
2. มีช่องทางให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ 
- ตู้แสดงความคิดเห็น ณ ที่ทําการ อบต.
ตะเคียนทอง 
- เว็บไซต์ www.takeantong.go.th  
  * กระดานเสวนา 
  * การรับฟัง/แสดความคิดเห็นต่อการดําเนินงาน 
  * แบบสอบถามความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
  * แบบสํารวจความพึงพอใจ 
  * ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศประชาสัมพันธ์ขอ
เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชมุต่าง ๆ 
  * ประชาสัมพันธ์ขอเชิญรับฟงัการประชุมสภา 
อบต.ตะเคียนทอง 

หากมีบุคลากร
บรรจุ/โอน/ย้ายเข้า
มาในหน่วยงาน ควร
ให้สํานักปลัด อบต. 
และหัวหน้าส่วน
ราชการต้นสังกัด 
แจ้งให้ทราบถึง
มาตรการต่าง ๆ 
ดังกล่าวของ
หน่วยงาน 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ข้อเสนอแนะ 

5. มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

๑. จัดให้มีช่องทางในการบริการข้อมูลข่าวสารตาม
มาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อมูล 
ที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ 

สํานักปลัด 
อบต. 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

1. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ อบต.
ตะเคียนทอง 
2. จัดทําคู่มือบริการประชาชนและตัวอย่าง 
การกรอกแบบฟอร์มขอข้อมูลข่าวสาร 
3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยช่องทางต่าง ๆ 
ได้แก่  
- เว็บไซต์ www.takeantong.go.th 
- ป้าย/บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
- facebook : https://facebook.com/อบต.
ตะเคียนทอง-สุราษฎร์ธาน-ี175072003029611/ 
- แอพลิเคชั่นไลน ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากมีบุคลากร
บรรจุ/โอน/ย้ายเข้า
มาในหน่วยงาน ควร
ให้สํานักปลัด อบต. 
และหัวหน้าส่วน
ราชการต้นสังกัด 
แจ้งให้ทราบถึง
มาตรการต่าง ๆ 
ดังกลา่วของ
หน่วยงาน 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ข้อเสนอแนะ 

6. มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสใน 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

1. การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. จัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายงานงาน
ก่อสร้าง รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 
3. กําหนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางมติ
คณะรัฐมนตรี หรือกระทรวงการคลัง พร้อมประกาศ
เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดการคํานวณราคา
กลางในช่องทางที่กําหนด 

กองคลัง ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

1. ประกาศองคก์ารบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 7 กันยายน 
2564 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําร่างขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือ
แบบรูปรายงานงานก่อสร้าง รวมทั้งกําหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางให้
เป็นไปตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี หรือ
กระทรวงการคลัง พร้อมประกาศเผยแพร่ราคา
กลางและรายละเอียดการคํานวณราคากลางใน
ช่องทางที่กําหนด เช่น ในระบบ e-GP เว็บไซต์ 
ของ อบต.ตะเคียนทอง เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากมีบุคลากร
บรรจุ/โอน/ย้ายเข้า
มาในหน่วยงาน ควร
ให้สํานักปลัด อบต. 
และหัวหน้าส่วน
ราชการต้นสังกัด 
แจ้งให้ทราบถึง
มาตรการต่าง ๆ 
ดังกล่าวของ
หน่วยงาน 

 



 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาคผนวก  



 
 
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 
  การป้องกันการทุจรตินับเป็นเรื่องสําคัญไม่น้อยไปกว่าการปราบปรามการทุจริต เพราะเป็นการดับ

ปัญหาท่ีสาเหตุ ซึ่งหากปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นก็จะสร้างปัญหาความเสียหายแก่สังคมและประเทศชาติ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ 
ปัจจุบันท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจาก
ฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้
ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564   

   องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้เล็งเห็นถึง
ความสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่น โดยเห็นว่า
การสร้างองค์กรภาคราชการให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้างจิตสํานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมมาภิบาลใน
การปฏิบัติราชการ มีจิตสํานึกท่ีดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และเสมอภาค 
ทําให้การบริหารราชการเกดิความโปร่งใส  ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริต เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลตะเคียนทอง รวมท้ังตัวผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 
ด้วย  จึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดังน้ี 
  1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
  2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
   3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติ 
   5. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
   6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
   7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
 
 
 
 
 

/องค์การ... 
 



 

- 2 - 
 
   องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองหวังเป็นอย่างย่ิงว่า มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานจะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ใน 
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกส่วนราชการได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสําคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกัน 
การทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อ 
การยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและ 
ผลคะแนนท่ีดีย่ิงขึ้นต่อไป   

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  

    ประกาศ ณ วันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2563 
                          
 
 

(นายธีระวิทย์  สุทธินุ่น) 
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
 
 
 
 
 



  
  

  
มาตรการส่งเสริมคณุธรรมและมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและ  
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

องค์การบรหิารส่วนตําบลองค์การบรหิารส่วนตําบลตะเคียนทองตะเคียนทอง  
อําเภออําเภอกาญจนดิษฐ์กาญจนดิษฐ์    จังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี  

 
    



  
  

  
มาตรการส่งเสริมคณุธรรมและมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและ  
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

องค์การบรหิารส่วนตําบลองค์การบรหิารส่วนตําบลตะเคียนทองตะเคียนทอง  
อําเภออําเภอกาญจนดิษฐ์กาญจนดิษฐ์    จังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี  

 
    



 
     

   

   การป้องกันการทุจรตินับเป็นเรื่องสําคัญไม่น้อยไปกว่าการปราบปรามการทุจริต เพราะเป็น 
การดับปัญหาท่ีสาเหตุ ซึ่งหากปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นก็จะสร้างปัญหาความเสียหายแก่สังคมและประเทศชาติ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ 
ปัจจุบันท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจาก
ฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้
ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564   

   องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้เล็งเห็นถึง
ความสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่น  โดยเห็นว่า
การสร้างองค์กรภาคราชการให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้างจิตสํานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมมาภิบาลใน
การปฏิบัติราชการ มีจิตสํานึกท่ีดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และเสมอภาค 
ทําให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส  ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริต เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลตะเคียนทอง รวมท้ังตัวผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 
ด้วย  จึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดังน้ี 
  1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
  2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
   3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
   5. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
   6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
   7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

   องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองหวังเป็นอย่างย่ิงว่า มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานจะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ใน 
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกส่วนราชการได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสําคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกัน 
การทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อ 
การยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและ 
ผลคะแนนท่ีดีย่ิงขึ้นต่อไป  

 

                                                                                  องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
                                                                                                เมษายน 2563 
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สารบัญ 

(ค) 



 
 
 

  เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองต่อสาธารณะ
เป็นไปด้วยความถูกต้อง ทันสมัย เหมาะสม และเชื่อถือได้ ตลอดจนสอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และระเบียบ
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วน
ตําบลตะเคียนทองจึงกําหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง และช่องทางสื่อต่างๆ ดังนี ้  

วัตถุประสงค์  
   ๑. เพ่ือส่งเสริมให้มีการเปิดข้อมูลต่อสาธารณะ เก่ียวกับข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลการบริหาร 
ข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลส่งเสริมความโปร่งใส 
ข้อมูลการดําเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และข้อมูลมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
    ๒. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณะ สามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทาง               
ท่ีหลากหลาย โดยยึดหลักความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับ 
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  

มาตรการ  
   ๑. จัดให้มีช่องทางในการบริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อมูลท่ีต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตามแนวทางท่ีองค์การบริหารส่วน
ตําบลตะเคียนทองกําหนด ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง และช่องทางสื่อต่าง ๆ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ และสืบค้นข้อมูลท่ีครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
   2. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะต้องคํานึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยให้ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบข้อมูล พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมก่อนส่งข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าท่ีดูแล เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่าน
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยอย่างน้อยข้อมูลเมนู
หลักของเว็บไซต์ ท้ังนี้ ให้ประสานงานก็ผู้รับจ้างจัดทําและดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทองในการดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
  2.หน่วยงานภายใน (สํานัก/กอง) มีหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ภายใต้ข้อ
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 
การกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
  ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล / รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ตามสายงานกํากับ 
ดูแล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ท้ังนี้ หากมีปัญหา
และอุปสรรคในการดําเนินการให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองทราบ 
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  ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 8 วรรค 1 (3) (4) ได้กําหนดให้การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้อง
ดําเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการจากภาครัฐ และจะต้องมีแนวทางใน 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองได้ประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 11 กันยายน 2561 เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้หน่วยงานดําเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  

  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเพ่ือประโยชน์ของทางการการ โดยให้ความสําคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ และสามารถ
เข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างในทุกข้ันตอนตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ จึงกําหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ดังต่อไปนี ้
  1. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร โดยให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองหรือส่วนราชการภายในแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  2. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมท้ังข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการดําเนินการ หรือการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลตะเคียนทองและส่วนราชการภายในอย่างเป็นระบบ 
  3. การมีส่วนร่วมให้เข้ามามีบทบาท โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทํางาน
ในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสารระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนตําบลตะเคียนทองและส่วนราชการภายในกับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างจริงจัง และมี
จุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน 
  4. การมีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือ โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
บทบาทในการตัดสินใจ ตั้งแต่ระบุปัญหา พัฒนาทางเลือก และแนวทางแก้ไข รวมท้ังการเป็นภาคีในการเนิน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองหรือส่วนราชการภายใน 
  5. การมีส่วนร่วมในด้านการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง โดยเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทในการร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อองค์การ
บริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 
การปฏิบัติราชการของผู้บริหาร โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง เป็นผู้กํากับดูแล 
  มาตรการ กลไก แนวทาในการเสริมสร้างการเข้ามามีส่วนร่วม 
  1. ให้หน่วยงานส่วนราชการท่ีมีภารกิจในการให้บริการ การอนุมัติ อนุญาต หรือดําเนิน
กิจกรรม จัดให้มีช่องทางและกิจกรรมให้ผู้รับบริการ ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานตาม
ภารกิจให้ชัดเจน 
  2. ให้จัดทําและเผยแพร่วิธีการ หรือข้ันตอนการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ท้ังภายในหน่วยงานและสื่อสาธารณะของหน่วยงานอย่างเปิดเผย 
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  3. กําหนดให้มีระบบดําเนินงานสร้างการมีส่วนร่วม หรือรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ในภารกิจ ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน คือ ก่อนวางแผนดําเนินงาน ระหว่าง
ดําเนินงาน และหลังดําเนินงาน 
  4. ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมกับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือ
เป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจหน้าท่ี วิธีการดําเนินงานของ
หน่วยงาน ซึ่งเน้นการปลอดทุจริตเพ่ือให้เกิดพลังเข้มแข็ง ช่วยป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  5. ให้หัวหน้าหน่วยงานทําหน้าท่ีกํากับ ดูแล และให้คําปรึกษาแนะนําการมีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท้ังนี้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทองทราบ 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ได้มีนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการ
แบบธรรมาภิบาล ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 โดยมุ่งเน้นการวางรากฐานการพัฒนาให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งเป็นพ้ืนฐาน
สําคัญในการพัฒนาองค์กรและท้องถ่ินให้เกิดความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ องค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทองจึงสนับสนุนการบริหารจัดการท่ีดีในทุกระดับให้มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
การจัดหาพัสดุเป็นกระบวนการหลักท่ีมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการเป็นส่วนช่วยหรือเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญใน
การสนับสนุนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง จึงเห็นสมควรกําหนดมาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามข้ันตอน วิธีการแห่งกฎ 
ระเบียบ และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจภาครัฐ ป้องกันการทุจริต มีความถูกต้อง 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ลดปัญหาข้อร้องเรียน เกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง
และความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ดังต่อไปนี ้
 มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 1. การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ก่อนการดําเนินการจัดหาพัสดุให้หน่วยงานจัดทําแผนและประกาศเผยแพร่แผน 
การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และข้อ 11 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
 2. การจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป
รายงานงานก่อสร้าง รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
  2.1 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งตาม
ข้อ 21 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย
แต่งตั้งจากเจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในเรื่องท่ีจัดหาพัสดุนั้น ๆ 
  2.2 ให้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของงานท่ีไม่เอ้ือ
ประโยชน์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือให้เกิดการแข่งขัน
ราคาอยา่งเป็นธรรม และให้ถือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองเป็นหลัก 
 3. การกําหนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี หรือกระทรวงการคลัง 
พร้อมประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดการคํานวณราคากลางในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลตะเคียนทอง และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ท้ังนี้ ข้อมูลและรายละเอียดท่ีหน่วยงานต้องประกาศให้
เป็นไปตามแนวทางท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
 4. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
  4.1 จัดทํารายงานขอซื้อขอจ้างให้เป็นไปตามข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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  4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างเพ่ือรับผิดชอบในการจัดหาพัสดุแต่ละวิธี โดย
แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในเรื่องท่ีจัดหาพัสดุนั้น ๆ เพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานจะแต่งตั้ง
บุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามข้อ 25 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  4.3 กรณีจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) ตามหลักเกณฑ์กําหนด ต้องเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง และร่างขอบเขตของ
งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้างเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการผ่าน
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองและกรมบัญชีกลาง เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  4.4 ให้ดําเนินการเผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างทุกวิธีโดยการปิดประกาศ
โดยเปิดเผย และผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
 5. การดําเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
  ดําเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยคัดเลือกจากผู้มีคุณสมบัติท่ีถูกต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขท่ีกําหนด และประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองเป็นหลัก ไม่เปิดเผยข้อมูล
รายละเอียดของโครงการท่ีจัดซื้อจัดจ้างหรือข้อมูลท่ีเอ้ือประโยชน์ หรือเปิดเผยข้อมูลล่าช้าจนทําให้เกิดการ
ได้เปรียบเสียเปรียบ 
 6. การดําเนินการตามสัญญา 
  6.1 การจัดทําสัญญาให้เป็นไปตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด โดย
ความเห็นขอบของสํานักงานอัยการสูงสุด 
  6.2 การตรวจรับพัสดุต้องไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของ
งานท่ีกําหนดไว้ตามสัญญา พร้อมท้ังให้รายงานผลการตรวจรับให้หัวหน้างานทราบ 
  6.3 การบริหารพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

 การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 1. การจัดหาพัสดุต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี หรือแนวปฏิบัติท่ีได้รับความเห็นของจากกรมบัญชีกลางหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
  2. การจัดหาพัสดุจะต้องมีความรวดเร็ว ประหยัด โปร่งใส และคุ้มค่าในการเอ้ือประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
 3. การจัดหาพัสดุต้องให้เกิดผลดีต่อองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองมากท่ีสุด พัสดุ
ท่ีจัดหาต้องตรงกับความต้องการขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองหรือหน่วยงานในสังกัดท่ีมีความ
จําเป็นในการใช้พัสด ุ
 4. การจัดหาพัสดุต้องกระทําโดยเปิดเผย และเป็นธรรม ท้ังนี้ ให้ คํานึงถึงคุณภาพ  
ความคุ้มค่า ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ผลกระทบต่อภาระประชาชนและสังคม โดย
ไม่ถือราคาท่ีต่ําสุดเป็นเกณฑ์เพียงอย่างเดียว แต่ให้คํานึงถึงคุณภาพหรือความคุ้มค่าของการจัดหาพัสดนุั้น ๆ 
 5. การจัดหาพัสดุต้องเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
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  6. ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง 
 7. ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอํานาจหน้าท่ีของตนหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างกับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลตะเคียนทอง 
 8. ให้หัวหน้าหน่วยงาน กํากับ ดูแล การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่ง
ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตามถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแนวปฏิบัติท่ีได้รับความเห็นของจากกรมบัญชีกลางหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองมีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพ่ือให ้
การดําเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองเป็นไปตาม
อํานาจหน้าท่ี และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 
2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 กลยุทธ์ท่ี 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
และตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งกําหนดให้
หน่วยงานภาครัฐวางแนวทาง มาตรการ กลไกหรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเพ่ือเป็น 
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน จึงกําหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับจัดการข้อร้องเรียน
ดังนี ้
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง เรื่อง มาตรการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต” 
 ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี ้
 “ข้อร้องเรียน” หมายความถึง เรื่องร้องเรียน หรือเรื่องท่ีมีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าท่ีในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองกระทําการทุจริต ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีและการประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าท่ี 
 “ทุจริต” หมายความถึง การแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับ
ตนเอง หรือผู้อ่ืน 
 “ประพฤตมิชอบ” หมายความถึง การท่ีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด 
อย่างหนึ่งในตําแหน่งหน้าท่ี หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าท่ี อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของ 
ส่วนราชการ ไม่ว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้น เป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความถึง 
การประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีดังกล่าวด้วย 
 “ผู้ร้องเรียน” หมายความถึง ประชาชนท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ท่ีมาติดต่อยังองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุม 
การร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล หรือผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายจากการกระทําตามท่ีร้องเรียน 
 “เจ้าหน้าท่ี” หมายความถึง พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมีชื่อ
เรียกอย่างอ่ืนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
 “ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน” หมายความถึง ช่องทางต่าง ๆ ท่ีใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน 
เช่น ติดต่อด้วยตนเองทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร ทางกล่องรับความคิดเห็น ทางเว็บไซต์ ทาง facebook  
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์หรือช่องทางอ่ืน ๆ ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองกําหนด ท้ังนี้ กรณีท่ีข้อ
ร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและท่ีอยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ติดต่อของ 
ผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุด 
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 ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
  3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
   3.1.1 เรื่องท่ีจะนํามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ในเรื่องดังต่อไปนี ้
    (1) การกระทําการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ 
    (2) กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการ 
    (3) ละเลยหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัต ิ
    (4) ปฏิบัติหน้าท่ีล่าช้าเกินสมควร 
    (5) กระทําการนอกเหนืออํานาจหน้าท่ี หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย 
   3.1.2 เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงท่ีมีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวท่ีสร้าง
ความเสียหายแก่บุคคลท่ีขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
  3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคําสุภาพและอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญดังต่อไปนี ้
   3.2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
   3.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
   3.2.3 การกระทําท้ังหลายท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมท้ังข้อเท็จจริง หรือ
พฤติการณ์ตามสมควรเก่ียวกับการกระทําดังกล่าว 
   3.2.4 คําขอของผู้ร้องเรียน 
   3.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
   3.2.6 ระบุวัน เดือน ปี ท่ีแจ้งเหตุร้องเรียน 
   3.2.7 เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น พยานหลักฐาน พยานวัตถุ พยาน
บุคคล (ถ้ามี) เป็นต้น 
  3.3 กรณีการร้องเรียนท่ีมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุ
หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
  3.4 กรณีท่ีมีผู้ร้องเรียนด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบสอบถาม
และบันทึกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน หรือแจ้งผู้ร้องเรียนทําเป็นหนังสือส่งมายัง องค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง 
  3.5 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนต้องจัดเก็บความลับ 
  3.6 เรื่องร้องเรียนท่ีอาจไม่รับพิจารณา 
   3.6.1 ข้อร้องเรียนท่ีมิได้ทําเป็นหนังสือ 
   3.6.2 ข้อร้องเรียนท่ีไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานท่ีเพียงพอ 
   3.6.3 ข้อร้องเรียนท่ีไม่มีรายการตามข้อ 3.2 
 ข้อ 4 ช่องทางร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี ้
  4.1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงท่ี สํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
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  4.2 ทางโทรศัพท์ 0-7745-2616 ต่อ 11 โทรสาร 0-7745-2616 ต่อ 18 
  4.3 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : office@takeantong.go.th 
  4.4 ทาง facebook : https://www.facebook.com/อบต.ตะเคียนทอง-สุราษฎร์ธาน ี
  4.5 เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ท่ี www.takeantong.go.th  
  4.6 ทางไปรษณีย์ส่งถึงองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง หมู่ท่ี 7 ตําบล
ตะเคียนทอง อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 
 ข้อ 5 กระบวนการพิจารณาดําเนินการ 
  5.1 ให้งานการเจ้าหน้าท่ี และงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าท่ีหรือการประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง และดําเนินการตอบสนองข้อร้องเรียน โดยพิจารณา
ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท้ังมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทาง
กฎหมาย โดยถือปฏิบัติตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในระบบราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2561 โดยเคร่งครัด รวมท้ัง
การประสานงาน เร่งรัด และติดตามเก่ียวกับการดําเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุต ิ
  5.2 ให้งานการเจ้าหน้าท่ี และหรืองานกฎหมายและคดี แจ้งผลการดําเนิน 
การเบื้องต้น ให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วันทําการ สําหรับกรณีท่ีมีข้อมูลสามารถติดต่อกลับไปยัง 
ผู้ร้องเรียนได ้
  5.3 ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนเป็นเรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออํานาจการพิจารณาของงาน 
การเจ้าหน้าท่ี และงานกฎหมายและคดี ให้ดําเนินการดังนี ้
   5.3.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ีมีอํานาจโดยตรง ในกรณี ท่ี 
ข้อร้องเรียนระบุถึงชื่อหน่วยงานนั้น ๆ และถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
   5.3.2 ส่งเรื่องไปยังผู้ร้องเรียน กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแนะนําให้ผู้ร้องเรียนทราบกระบวนการท่ีถูกต้อง และถือเป็น 
การสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
  5.4 ให้งานการเจ้าหน้าท่ี และหรืองานกฎหมายและคดี จัดทําสรุปรายงานผล 
การดําเนินการให้นายกองค์การบริหารส่วนตะเคียนทอง กําหนดรายงานทุกไตรมาส โดยรายงานภายในวันท่ี 
10 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม 
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หลักการและเหตุผล 

ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องท่ีเชื่อมโยง
เก่ียวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ อันเป็นสาเหตุสําคัญทําให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและ
ภาพลักษณ์ขององค์กร 

การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 128 เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับ
ทรัพย์สินได้เม่ือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นได้ มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด ซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้ําใจ” ดังนั้น การรับ
สินน้ําใจ เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดด้วย หากเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐละเลย หรือไม่สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เป็นเรือ่งสินน้ําใจหรือสินบนแล้ว จะทําให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้นั้นปฏิบัติผิดกฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วย แต่ถ้าเจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถ
แยกแยะหรือจําแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้มีการละเมิด
ประมวลจริยธรรม รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีของภาครัฐได ้

องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ตระหนักและมีความมุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติงานให้โปร่งใส 
ยึดม่ันในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดทํามาตรการป้องกันการรับสินบน เพ่ือเป็น 
แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน การใช้อํานาจหน้าท่ีการเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน การแสวงหา
ผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้อ่ืนท่ีเก่ียวเนื่องเชื่อมโยง
กับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ถูกต้อง ตามท่ีกฎหมาย กฎ หรือ
ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกําหนด โดยให้พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างในสังกัด ถือปฏิบัติในการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังต่อไปนี ้

 
คํานิยาม 
 “สินบน” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมท่ี
เสนอแก่บุคคลว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ การยอมรับการให้ หรือร้องขอสิ่งหนึ่งสิ่งใด เพ่ือกระทําการหรือละเว้น 
ไม่กระทําการตามท่ีผู้ให้สินบนต้องการ 
 “ของขวัญ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีให้แก่กันเพ่ืออัธยาศัยไมตรี 
และให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีให้เป็นรางวัลให้โดยเสน่หา หรือเพ่ือ 
การสงเคราะห์หรือให้เป็นสินน้ําใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิท่ีจัดไว้สําหรับบุคคลท่ัวไปในการได้รับ 
การลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางหรือท่องเท่ียว ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว 
หรือหลักฐานอ่ืนใด การชําระเงินให้ล่วงหล้าหรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 
 

มาตรการป้องกันการรบัสินบน 
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 “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี  
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

“ประโยชน์อ่ืนใด” หมายความว่า สิ่งท่ีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง       การ
รับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  
 “ปกติประเพณีนิยม” หมายความว่า เทศกาลหรือวันสําคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกันและให้
ความหมายรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ 
หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทท่ีถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 
  “ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดา
เดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการี หรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตร บุญธรรม 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ต้องปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบและ
ระมัดระวังตามมาตรการฉบับนี้ รวมถึงปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประมวลจริยธรรม 
หลักเกณฑ์เก่ียวกับจริยธรรม ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
และปฏิบัติตามข้อกําหนดดังต่อไปนี ้
 1. ให้ผู้บริหารทุกระดับ ทําหน้าท่ีในการสื่อสารทําความเข้าใจรวมท้ังกํากับดูแลให้มีระบบ
สนับสนุนท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายต่อต้าน
การให้หรือรับสินบน และทําหน้าท่ีในการนํานโยบายแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุน
และควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามนโยบาย รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรฐาน
ต่าง ๆ 
 2. หน่วยตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อความเสี่ยงด้านการให้หรือรับสินบนท่ี
อาจเกิดขึ้น 
 3. พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ต้องไม่ดําเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้หรือรับ
สินบนทุกรูปแบบ ท้ังทางตรงและทางอ้อม และต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการฉบับน้ีโดยเคร่งครัด 
 
แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน 
 1. พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ทุกระดับต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ และแนวทางปฏิบัติดังต่อไปน้ี 
  1.1 การให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาได้เฉพาะกรณี
ตามปกติประเพณีนิยม และต้องมีมูลค่าไม่เกินจํานวนท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กําหนด 
  1.2 พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และครอบครัวจะรับของขวัญจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้เฉพาะกรณีดังต่อไปน้ีเท่าน้ัน 
   (1) การรับตามปกติประเพณีนิยมท่ีกําหนดไว้ในมาตรการฉบับน้ี 
   (2) การรับท่ีเป็นการแจกจ่ายท่ัวไป หมายถึง เป็นของขวัญท่ีรับตามโอกาสหรือ
ประโยชน์ท่ีให้กับบุคคลท่ัวไป ไม่เฉพาะเจาะจง 
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  ท้ังนี้ ของขวัญดังกล่าวต้องมีมูลค่าไม่เกินจํานวนท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติกําหนด 
 2. ต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ ไม่รับหรือถามนําถึงการให้หรือรับของขวัญ 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือ
กฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ยกเว้นกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด 
 3. การอวยพรให้อวยพรเป็นหมู่คณะและควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือ
บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ เพ่ือเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ อีกท้ังเพ่ือประโยชน์ใน 
การเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ถ้าจําเป็นจะต้องให้ของขวัญ
ก็ควรเป็นสินค้าไทยหรือสินค้าพ้ืนบ้าน และห้ามเรี่ยไรเงินจากผู้ใต้บังคับบัญชาและเอกชน เพ่ือจัดหาของขวัญ
ให้แก่ผู้บริหาร 
 4. องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง เป็นองค์กรท่ีตั้งม่ันอยู่บนพ้ืนฐานการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย และมีความเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่มีแนวปฏิบัติท่ีจะให้การช่วยเหลือทางการเมือง
แก่พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่ปิดก้ันเสรีภาพการแสดงออกทาง
การเมืองของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ตามระบอบประชาธิปไตยท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน 
 5. การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพ่ือสาธารณกุศลหรือสาธารณประโยชน์ ต้องเป็นไปอย่าง
โปร่งใสตรวจสอบได้ มีหลักฐานท่ีชัดเจน ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 6. การอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน กลุ่ม องค์กร กองทุน หรือหมู่บ้าน จากองค์การ
บริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ต้องไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ และต้องมีหลักฐานการเบิกจ่ายท่ีชัดเจน 
ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

7. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล หรือบุคคล 
อ่ืนใด ท่ีแจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึง
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างท่ีปฏิเสธต่อการกระทํา  โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ท่ีให้
ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง ตามท่ีกําหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อ
ร้องเรียน 

8. ผู้บริหารทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ท่ีดีในการปฏิบัติตามมาตรการฉบับนี้ และมีหน้าท่ีสื่อสารทําความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาเก่ียวกับกิจกรรมท่ี
ดําเนินการร่วมกับหน่วยงาน องค์กร กลุ่ม กองทุน หมู่บ้าน หรือประชาชน ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และเผยแพร่
สร้างความรู้ความเข้าในให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการฉบับนี้อย่างจริงจังและ
เคร่งครัด รวมถึงเสริมสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร 

9. มาตรการป้องกันการรับสินบนฉบับนี้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าท่ีราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้างทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อน
ตําแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดย
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะทําความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนําไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรม ท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรการฉบับนี ้

10. องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน
การรับสินบนผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์อ่ืน ๆ โดย
มาตรการฉบับนี้เป็นการปฏิบัติภายใต้กฎหมายเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต อันเป็นนโยบายระดับชาติและ
เป็นนโยบายสําคัญขององค์การบรหิารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
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กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
 ๑. ช่องทางการร้องเรียน/การรับแจ้งเบาะแส 
   1.1 แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง 
   1.2 ทางโทรศัพท์ 0-7745-2616 ต่อ 11 โทรสาร 0-7745-2616 ต่อ 18 หรือ
โทรศัพท์สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง หมายเลข 09-9259-4493 ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง หมายเลข 09-5102-6543 
   1.3 การร้องทุกข์ด้วยตนเองเป็นหนังสือหรือร้องเรียนด้วยวาจา โดยตรงท่ีนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง, ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง หรือนิติกร (งานกฎหมายและคดี สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล) 
   1.4 การร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึงนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง  ท่ีอยู่ องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง หมู่ท่ี 7 ตําบลตะเคียนทอง อําเภอกาญจนดิษฐ์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 
   1.5 การร้องเรียนผ่านตู้รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง 
   1.6 การร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.tateantong.go.th ท่ีเมนหูรือแบนเนอร ์ 
         - พบเห็นการทุจริต คอรัปชั่น แจ้งข่าวทุจริต 
      - สายตรงนายก อบต. 

ท้ังนี้ ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจนกว่าจะเสร็จ
กระบวนการหากไม่มีการดําเนินการใดๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน 
 ๒. กระบวนการแก้ไขปัญหา 

 องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองจะตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ 
และแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ผู้ร้องทราบภายใน ๓๐ วัน กรณีมีมูลว่ากระทําผิดวินัยจะ
ดําเนินการทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนการลงโทษทางวินัย  

 กรณีเป็นการกระทําความผิดท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงานอ่ืน ให้ส่งเรื่องให้
หน่วยงาน  ท่ีมีอํานาจดําเนินการต่อไป 

๓. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องและผู้เป็นพยาน 
   3.1 การพิจารณาข้อร้องเรียน ให้กําหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้เก่ียวข้องตามระเบียบ
ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น ผู้ให้ข้อมูล
และผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการในเบื้องต้นให้ถือว่าเป็นความลับ
ทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้
พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  
   การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพลต้องปกปิดชื่อและท่ีอยู่ผู้ร้อง หากไม่ปกปิดชื่อท่ีอยู่ของผู้ร้อง
จะต้องแจ้งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องดังนี้ “ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่งการ
ตามสมควรเพ่ือคุ้มครองผูร้้อง พยาน และบุคคลท่ีให้ข้อมูล ในการสืบสวนสอบสวน อย่าให้ต้องรับภัยหรือความ
ไม่เป็นธรรม ท่ีอาจเกิดมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลนั้น” กรณีมีการระบุชื่อผู้ถูก
กล่าวหา จะต้องคุ้มครองท้ังฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนื่องจากเรื่องยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และอาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายได้ และกรณีผู้ร้องเรียนระบุในคําร้อง
ขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หน่วยงานต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องให้หน่วยงาน ผู้ถูกร้อง
ทราบ เนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้น ๆ 
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   3.2 เม่ือมีการร้องเรียน ผู้ร้องและพยานจะไม่ถูกดําเนินการใด ๆ ท่ีกระทบต่อหน้าท่ีการ
งานหรือการดํารงชีวิต หากจําเป็นต้องมีการดําเนินการใดๆ เช่น การแยกสถานท่ีทํางานเพ่ือป้องกันมิให้ผู้ร้อง 
พยาน และผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องและพยาน 
   3.3 ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้อง หรือพยาน เช่น การขอย้ายสถานท่ีทํางาน หรือวิธีการ
ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามความเหมาะสม 
   3.4 ให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง 

๔. มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา 
   4.1 ในระหว่างการพิจารณาข้อร้องเรียนยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด ต้องให้ความ
เป็นธรรมและให้ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอ่ืน 
   4.2 ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงข้อกล่าวหาอย่างเต็มท่ี รวมท้ังสิทธิในการแสดง
เอกสาร/พยานหลักฐาน 
 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ 

องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองมอบหมายให้งานกฎหมายและคดี สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล เป็นผู้รับผิดชอบในการรับแบบรายงานฯ การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนตามมาตรการ
ป้องกันการรับสินบนและรายงานข้อมูลใหน้ายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองทราบ 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง มีเจตนารมณ์์ให้้การดําเนินงานขององค์์การบริหาร
ส่วนตําบลมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง จึง
ได้มีประกาศเจตจํานงการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นในการบริหารงานขององค์์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2561  

 ดังนี้ เพ่ือให้้การดําเนินการเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่อง การป้องกันความขัดกันระหว่างผลประโยชนส์่วนตนกับผลประโยชนส์่วนรวมหรือผลประโยชนทั์บ
ซ้อน องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง จึงเห็นควรประกาศมาตรการป้องกันความขัดกันระหว่าง
ผลประโยชนส์่วนตนกับผลประโยชนส์่วนรวมหรือผลประโยชนทั์บซ้อน ดังต่อไปนี ้ 

  1. เจ้าหน้าท่ีขององค์์การบริหารส่วนตําบล ต้องเข้ามาใจความหมายของความขัดกันทาง          
ผลประโยชนห์รือผลประโยชนทั์บซ้อน (Conflict of Interests)  

หมายถึง การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่่และมีการใช้้อิทธิพลตามอํานาจหน้าท่ีและ 
ความรับผิดชอบเพ่ือให้ ้เกิดผลประโยชน์ส่ วนตัว  โดยก่อให้ ้เกิดผล เสี ยต่อผลประโยชน์ส่ วนรวม       
ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จํากัดอยู่ ่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่ ่รวมถึง        
ผลประโยชนอ่ื์นๆ ท่ีไม่่ใช้่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้  

   2. แนวทางการจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้้เจ้าหน้าท่ีของรัฐยึดในหลัก             
4 ประการ คือ  

  2.1 ป้องกันผลประโยชน์สาธารณะ : การทําเพ่ือประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าท่ีหลัก
ตัดสินใจ และให้ ้คําแนะนําภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องทํางานในขอบเขตหน้าท่ีพิจารณา
ความถูกผิดไปตามข้อเท็จจริง ไม่่ให้้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นและทัศนคติส่วนบุคคล
ปฏิบัติต่อบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่ ่มีอคติลําเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ ์ 
วงศ์ตระกูล ฯลฯ ท้ังนี ้เจ้าหน้าท่ีไม่่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นแต่่ต้องมีจริยธรรมด้วย  

   2.2 สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ต้องอาศัยกระบวนการแสวงหา เปิดเผยและจัดการท่ีโปร่งใส นั่นคือเปิดโอกาสให้้ตรวจสอบ และมีความรับผิด 
มีต่าง ๆ เช่น โยกย้ายเจ้าหน้าท่ีจากตําแหน่งท่ีเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน การเปิดเผยผลประโยชน ์
ส่วนตน หรือความสัมพันธ์์ท่ีอาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ี ถือเป็นข้ันตอนแรกของการจัดการผลประโยชน ์
ทับซ้อน การใช้ ้กระบวนการอย่างเปิดเผยท่ัวหน้าอันจะทําให้ ้เจ้าหน้าท่ีร่วมมือและสร้างความเชื่อม่ันแก่
ประชาชน ผู้้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
     2.3 ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหา
หรือจัดการ   ผลประโยชนทั์บซ้อนจะสะท้อนถึงหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ีและองค์์กร 
การจัดการ  ต้องอาศัยข้อมูลนําเข้าจากทุกระดับในองค์์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการใช้้ระบบและ
นโยบาย และเจ้าหน้าท่ีต้องจัดการกับเรื่องส่วนตนเพ่ือหลีกเลี่ยงผลประโยชนทั์บซ้อนและหัวหน้าหน่วยงานต้อง
ประพฤติตน ให้้เป็นแบบอย่างด้วย  
 
 
 

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
กับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 

15 



- 2 - 
 

 
 3. ข้อไม่่พึงปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีองค์์การบริหารส่วนตําบล  
  3.1 เจ้าหน้าท่ีขององค์์การบริหารส่วนตําบล ไม่่พึงรับสิ่งตอบแทนท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่่

ใช้่ตัวเงินท่ีมูลค่าสูงเกินความเหมาะสมและได้มาโดยมิชอบ  
  3.2 เจ้าหน้าท่ีขององค์์การบริหารส่วนตําบล ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นกลาง โดยไม่่

นําเรื่อง ของการเงินและการเมืองเข้ามามาเก่ียวข้อง  
 4. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน  
   การดําเนินการเพ่ือป้องกันความขัดกันทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน 

ในหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้้เจ้าหน้าท่ีขององค์์การบริหารส่วนตําบล มีความเข้ามาใจเก่ียวกับการกระทําท่ีเป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ รวมถึงเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่่มี
พฤติกรรมเข้าข่ายมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐดําเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ดังนี ้ 

   5.1 เป็นคู่สัญญา หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาท่ีทํากับหน่วยงานของรัฐ โดยเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐผู้้นั้นปฏิบัตหิน้าท่ีในฐานะเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคด ี 

   5.2 เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในบริษัท ท่ีเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐท่ี
ตนเองปฏิบัตหิน้าท่ี ซึ่งมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคด ี 

   5.3 รับสัมปทานหรือถือสัมปทานจากรัฐอยู่ ่ หรือเป็นคู่สัญญากับรัฐท่ีมีลักษณะผูกขาด  
ตัดตอน ไม่่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ท้ังนี้ ห้ามเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือมีหุ้นส่วนในบริษัทท่ีรับสัมปทาน
หรือถือสัมปทานจากรัฐอยู่่เช่นกัน  

   5.4 เป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชน ซึ่งอยู่ ่ภายใต้
การกํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐผู้ ้นั้นสังกัดอยู่่ หรือปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ
เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ทางธุรกิจของเอกชนนั้น อาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์
ส่วนรวม หรือประโยชนท์างราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัตหิน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้้นั้น          

  มีข้อยกเว้นกรณีดังต่อไปนี ้ 
  1. กรณีพ้นจากการดํารงตําแหน่งมาแล้วยังไม่ถึงสองปี สามารถเป็นผู้ ้ถือหุ้นไม่ ่เกิน 5  

เปอร์เซ็นต์ จากจํานวนหุ้นท้ังหมดท่ีจําหน่ายในบริษัทมหาชน จํากัด ท้ังนี้ ต้องไม่่ใช้่บริษัทท่ีเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐท่ีได้รับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 

  2. กรณีเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับมอบหมายให้้ปฏิบัติหน้าท่ีในบริษัท จํากัดหรือบริษัท มหาชน 
จํากัด ท่ีหน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้ามาร่วมทุน เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ ้
รัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นท่ีปรึกษาหรือกรรมการภายในบริษัท จํากัดหรือบริษัท มหาชน จํากัด            
ท่ีกระทรวงการคลังถือหุ้นหรือร่วมทุน  
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  องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง มีหน้าที ่ในการให้บริการสาธารณะเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 และหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายอ่ืน
กําหนดไว้ ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เป็นผู้กําหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมีปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ มีอํานาจในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ เพ่ือปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงาน แต่ในการปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายบริหารด้วยการท่ีอํานาจทางปกครอง โดยเฉพาะในส่วนท่ีกฎหมาย
กําหนดให้เป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอํานาจในการตัดสินใจอนุญาต อนุมัติ หรือมีคําสั่งในเรื่องนั้น ๆ อย่าง
รอบคอบ มีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนการใชดุ้ลยพินิจอย่างเพียงพอ ให้เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล 

  ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง จึงได้กําหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจใน 
การปฏิบัติงานของผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ี ไว้ดังนี ้
                  ๑. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนของคู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือ
การให้บริการประชาชน 
  2. การใช้ดุลยพินิจ ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติให้กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใด       
โดยอิสระ 
                    3. ผู้บั งคับบัญชาทุกระดับชั้น  ต้องกํากับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติ งานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือการให้บริการประชาชน เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจ
เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

  4. ข้ันตอนการใช้ดุลยพินิจต้องประกอบเหตุผล ดังนี ้
                     4.๑ ข้ันตอนแรก เรื่องเดิม ท่ีมาของข้อมูลมาจากแหล่งใด เช่นใด  
   4.2 ข้ันตอนท่ีสอง ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ ซึ่งการวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้นต้อง 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากพยานหลักฐานที่มีอยู่เพียงพอต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าได้เกิดขึ้น
หรือไม่ 
                     4.3 ขั้นตอนที่สาม ข้อกฎหมายท่ีอ้างอิงประกอบข้อเท็จจริงตาม (4.2) ท่ีเก่ียวข้องและ
เป็นสาระสําคัญ 
                     4.4 ข้ันตอนท่ีสี่ ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน ซึ่งผู้ใช้ดุลยพินิจจะต้องพิจารณาตัดสินใจ
ว่ากฎหมายได้กําหนดให้ใช้ดุลยพินิจได้เพียงประการเดียว หรือหลายประการ ซึ่งสามารถตัดสินใจใช้อํานาจ
หรือไม่ก็ได้หรือจะเลือกกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
  5. ให้เจ้าหน้าท่ีทุกหน่วยงานพิจารณา ตรวจสอบหรือทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือ
การให้บริการประชาชนเป็นปัจจุบัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

                     

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

 
  เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองต่อสาธารณะ
เป็นไปด้วยความถูกต้อง ทันสมัย เหมาะสม และเชื่อถือได้ ตลอดจนสอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และระเบียบ
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วน
ตําบลตะเคียนทองจึงกําหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง และช่องทางสื่อต่างๆ ดังนี ้  

วัตถุประสงค์  
   ๑. เพ่ือส่งเสริมให้มีการเปิดข้อมูลต่อสาธารณะ เก่ียวกับข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลการบริหาร 
ข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลส่งเสริมความโปร่งใส 
ข้อมูลการดําเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และข้อมูลมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
    ๒. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณะ สามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทาง               
ท่ีหลากหลาย โดยยึดหลักความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับ 
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  

มาตรการ  
   ๑. จัดให้มีช่องทางในการบริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อมูลท่ีต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตามแนวทางท่ีองค์การบริหารส่วน
ตําบลตะเคียนทองกําหนด ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง และช่องทางสื่อต่าง ๆ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ และสืบค้นข้อมูลท่ีครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
   2. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะต้องคํานึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยให้ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบข้อมูล พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมก่อนส่งข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าท่ีดูแล เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่าน
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยอย่างน้อยข้อมูลเมนู
หลักของเว็บไซต์ ท้ังนี้ ให้ประสานงานก็ผู้รับจ้างจัดทําและดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทองในการดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
  2.หน่วยงานภายใน (สํานัก/กอง) มีหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ภายใต้ข้อ
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 
 

/การกํากับ... 
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การกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
  ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล / รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ตามสายงานกํากับ 
ดูแล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ท้ังนี้ หากมีปัญหา
และอุปสรรคในการดําเนินการให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองทราบ 

   จึงประกาศใหท้ราบโดยท่ัวกัน  

 ประกาศ ณ วันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
                          
 
 

(นายธีระวิทย์  สุทธินุ่น) 
                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 

 

20 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

 
  ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 8 วรรค 1 (3) (4) ได้กําหนดให้การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้อง
ดําเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการจากภาครัฐ และจะต้องมีแนวทางใน 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองได้ประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 11 กันยายน 2561 เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้หน่วยงานดําเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  

  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเพ่ือประโยชน์ของทางการการ โดยให้ความสําคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ และสามารถ
เข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างในทุกข้ันตอนตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ จึงกําหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ดังต่อไปนี ้
  1. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร โดยให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองหรือส่วนราชการภายในแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  2. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมท้ังข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการดําเนินการ หรือการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลตะเคียนทองและส่วนราชการภายในอย่างเป็นระบบ 
  3. การมีส่วนร่วมให้เข้ามามีบทบาท โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทํางาน
ในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสารระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนตําบลตะเคียนทองและส่วนราชการภายในกับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างจริงจัง และมี
จุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน 
  4. การมีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือ โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
บทบาทในการตัดสินใจ ตั้งแต่ระบุปัญหา พัฒนาทางเลือก และแนวทางแก้ไข รวมท้ังการเป็นภาคีในการเนิน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองหรือส่วนราชการภายใน 
  5. การมีส่วนร่วมในด้านการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง โดยเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทในการร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อองค์การ
บริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 
การปฏิบัติราชการของผู้บริหาร โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง เป็นผู้กํากับดูแล 
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  มาตรการ กลไก แนวทาในการเสริมสร้างการเข้ามามีส่วนร่วม 

  1. ให้หน่วยงานส่วนราชการท่ีมีภารกิจในการให้บริการ การอนุมัติ อนุญาต หรือดําเนิน
กิจกรรม จัดให้มีช่องทางและกิจกรรมให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานตาม
ภารกิจให้ชัดเจน 
  2. ให้จัดทําและเผยแพร่วิธีการ หรือข้ันตอนการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ท้ังภายในหน่วยงานและสื่อสาธารณะของหน่วยงานอย่างเปิดเผย 
  3. กําหนดให้มีระบบดําเนินงานสร้างการมีส่วนร่วม หรือรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ในภารกิจ ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน คือ ก่อนวางแผนดําเนินงาน ระหว่าง
ดําเนินงาน และหลังดําเนินงาน 
  4. ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมกับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือ
เป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจหน้าท่ี วิธีการดําเนินงานของ
หน่วยงาน ซึ่งเน้นการปลอดทุจริตเพ่ือให้เกิดพลังเข้มแข็ง ช่วยป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  5. ให้หัวหน้าหน่วยงานทําหน้าท่ีกํากับ ดูแล และให้คําปรึกษาแนะนําการมีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท้ังนี้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทองทราบ 

  จึงประกาศใหท้ราบโดยท่ัวกัน  

 ประกาศ ณ วันท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2562 
                          
 
 

(นายธีระวิทย์  สุทธินุ่น) 
                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ได้มีนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการ
แบบธรรมาภิบาล ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 โดยมุ่งเน้นการวางรากฐานการพัฒนาให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งเป็นพ้ืนฐาน
สําคัญในการพัฒนาองค์กรและท้องถ่ินให้เกิดความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ องค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทองจึงสนับสนุนการบริหารจัดการท่ีดีในทุกระดับให้มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
การจัดหาพัสดุเป็นกระบวนการหลักท่ีมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการเป็นส่วนช่วยหรือเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญใน
การสนับสนุนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง จึงเห็นสมควรกําหนดมาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามข้ันตอน วิธีการแห่งกฎ 
ระเบียบ และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจภาครัฐ ป้องกันการทุจริต มีความถูกต้อง 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ลดปัญหาข้อร้องเรียน เกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง
และความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ดังต่อไปนี ้
 มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 1. การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ก่อนการดําเนินการจัดหาพัสดุให้หน่วยงานจัดทําแผนและประกาศเผยแพร่แผน 
การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และข้อ 11 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
 2. การจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป
รายงานงานก่อสร้าง รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
  2.1 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งตาม
ข้อ 21 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย
แต่งตั้งจากเจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในเรื่องท่ีจัดหาพัสดุนั้น ๆ 
  2.2 ให้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของงานท่ีไม่เอ้ือ
ประโยชน์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือให้เกิดการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม และให้ถือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองเป็นหลัก 
 3. การกําหนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี หรือกระทรวงการคลัง 
พร้อมประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดการคํานวณราคากลางในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลตะเคียนทอง และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ท้ังนี้ ข้อมูลและรายละเอียดท่ีหน่วยงานต้องประกาศให้
เป็นไปตามแนวทางท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
 

/4. กระบวนการ... 

23 



- 2 - 
 

 
 4. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
  4.1 จัดทํารายงานขอซื้อขอจ้างให้เป็นไปตามข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างเพ่ือรับผิดชอบในการจัดหาพัสดุแต่ละวิธี โดย
แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในเรือ่งท่ีจัดหาพัสดุนั้น ๆ เพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานจะแต่งตั้ง
บุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามข้อ 25 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  4.3 กรณีจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) ตามหลักเกณฑ์กําหนด ต้องเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง และร่างขอบเขตของ
งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้างเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการผ่าน
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองและกรมบัญชีกลาง เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  4.4 ให้ดําเนินการเผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างทุกวิธีโดยการปิดประกาศ
โดยเปิดเผย และผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
 5. การดําเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
  ดําเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยคัดเลือกจากผู้มีคุณสมบัติท่ีถูกต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขท่ีกําหนด และประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองเป็นหลัก ไม่เปิดเผยข้อมูล
รายละเอียดของโครงการท่ีจัดซื้อจัดจ้างหรือข้อมูลท่ีเอ้ือประโยชน์ หรือเปิดเผยข้อมูลล่าช้าจนทําให้เกิดการ
ได้เปรียบเสียเปรียบ 
 6. การดําเนินการตามสัญญา 
  6.1 การจัดทําสัญญาให้เป็นไปตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด โดย
ความเห็นขอบของสํานักงานอัยการสูงสุด 
  6.2 การตรวจรับพัสดุต้องไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของ
งานท่ีกําหนดไว้ตามสัญญา พร้อมท้ังให้รายงานผลการตรวจรับให้หัวหน้างานทราบ 
  6.3 การบริหารพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

 การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 1. การจัดหาพัสดุต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี หรือแนวปฏิบัติท่ีได้รับความเห็นของจากกรมบัญชีกลางหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
  2. การจัดหาพัสดุจะต้องมีความรวดเร็ว ประหยัด โปร่งใส และคุ้มค่าในการเอ้ือประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
 3. การจัดหาพัสดุต้องให้เกิดผลดีต่อองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองมากท่ีสุด พัสดุ
ท่ีจัดหาต้องตรงกับความต้องการขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองหรือหน่วยงานในสังกัดท่ีมีความ
จําเป็นในการใช้พัสด ุ
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 4. การจัดหาพัสดุต้องกระทําโดยเปิดเผย และเป็นธรรม ท้ังนี้ ให้ คํานึงถึงคุณภาพ  
ความคุ้มค่า ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ผลกระทบต่อภาระประชาชนและสังคม โดย
ไม่ถือราคาท่ีต่ําสุดเป็นเกณฑ์เพียงอย่างเดียว แต่ให้คํานึงถึงคุณภาพหรือความคุ้มค่าของการจัดหาพัสดุนั้น ๆ 
 5. การจัดหาพัสดุต้องเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
 6. ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง 
 7. ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอํานาจหน้าท่ีของตนหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างกับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลตะเคียนทอง 
 8. ให้หัวหน้าหน่วยงาน กํากับ ดูแล การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่ง
ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตามถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแนวปฏิบัติท่ีได้รับความเห็นของจากกรมบัญชีกลางหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  

    ประกาศ ณ วันท่ี 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
                          
 
 

(นายธีระวิทย์  สุทธินุ่น) 
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 
 องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองมีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพ่ือให ้
การดําเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองเป็นไปตาม
อํานาจหน้าท่ี และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 
2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 กลยุทธ์ท่ี 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
และตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งกําหนดให้
หน่วยงานภาครัฐวางแนวทาง มาตรการ กลไกหรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเพ่ือเป็น 
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน จึงกําหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับจัดการข้อร้องเรียน
ดังนี ้
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง เรื่อง มาตรการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต” 
 ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี ้
 “ข้อร้องเรียน” หมายความถึง เรื่องร้องเรียน หรือเรื่องท่ีมีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าท่ีในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองกระทําการทุจริต ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีและการประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าท่ี 
 “ทุจริต” หมายความถึง การแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับ
ตนเอง หรือผู้อ่ืน 
 “ประพฤตมิชอบ” หมายความถึง การท่ีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด 
อย่างหนึ่งในตําแหน่งหน้าท่ี หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าท่ี อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของ 
ส่วนราชการ ไม่ว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้น เป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความถึง 
การประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีดังกล่าวด้วย 
 “ผู้ร้องเรียน” หมายความถึง ประชาชนท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ท่ีมาติดต่อยังองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุม 
การร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล หรือผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายจากการกระทําตามท่ีร้องเรียน 
 “เจ้าหน้าท่ี” หมายความถึง พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมีชื่อ
เรียกอย่างอ่ืนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
 “ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน” หมายความถึง ช่องทางต่าง ๆ ท่ีใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน 
เช่น ติดต่อด้วยตนเองทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร ทางกล่องรับความคิดเห็น ทางเว็บไซต์ ทาง facebook  
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์หรือช่องทางอ่ืน ๆ ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองกําหนด 
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  “ตอบสนอง” หมายความถึง การตรวจสอบ และนําเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการ
สอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดําเนินคดี หรืออ่ืน ๆ ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง พร้อมกับแจ้งให ้
ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดําเนินการภายใน 15 วันทําการ นับแต่วันท่ีได้รับเรื่องร้องเรียน 
ท้ังนี้ กรณีท่ีข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและท่ีอยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุด 
 ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
  3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
   3.1.1 เรื่องท่ีจะนํามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ในเรื่องดังต่อไปนี ้
    (1) การกระทําการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ 
    (2) กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการ 
    (3) ละเลยหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัต ิ
    (4) ปฏิบัติหน้าท่ีล่าช้าเกินสมควร 
    (5) กระทําการนอกเหนืออํานาจหน้าท่ี หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย 
   3.1.2 เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงท่ีมีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวท่ีสร้าง
ความเสียหายแก่บุคคลท่ีขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
  3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคําสุภาพและอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญดังต่อไปนี ้
   3.2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
   3.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
   3.2.3 การกระทําท้ังหลายท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมท้ังข้อเท็จจริง หรือ
พฤติการณ์ตามสมควรเก่ียวกับการกระทําดังกล่าว 
   3.2.4 คําขอของผู้ร้องเรียน 
   3.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
   3.2.6 ระบุวัน เดือน ปี ท่ีแจ้งเหตุร้องเรียน 
   3.2.7 เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น พยานหลักฐาน พยานวัตถุ พยาน
บุคคล (ถ้ามี) เป็นต้น 
  3.3 กรณีการร้องเรียนท่ีมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุ
หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
  3.4 กรณีท่ีมีผู้ร้องเรียนด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบสอบถาม
และบันทึกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน หรือแจ้งผู้ร้องเรียนทําเป็นหนังสือส่งมายัง องค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง 
  3.5 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนต้องจัดเก็บความลับ 
  3.6 เรื่องร้องเรียนท่ีอาจไม่รับพิจารณา 
   3.6.1 ข้อร้องเรียนท่ีมิได้ทําเป็นหนังสือ 
   3.6.2 ข้อร้องเรียนท่ีไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานท่ีเพียงพอ 
   3.6.3 ข้อร้องเรียนท่ีไม่มีรายการตามข้อ 3.2 
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 ข้อ 4 ช่องทางร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี ้
  4.1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงท่ี สํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
  4.2 ทางโทรศัพท์ 0-7745-2616 ต่อ 11 โทรสาร 0-7745-2616 ต่อ 18 
  4.3 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : office@takeantong.go.th 
  4.4 ทาง facebook : https://www.facebook.com/อบต.ตะเคียนทอง-สุราษฎร์ธาน ี
  4.5 เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ท่ี www.takeantong.go.th  
  4.6 ทางไปรษณีย์ส่งถึงองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง หมู่ท่ี 7 ตําบล
ตะเคียนทอง อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 
 ข้อ 5 กระบวนการพิจารณาดําเนินการ 
  5.1 ให้งานการเจ้าหน้าท่ี และงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าท่ีหรือการประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง และดําเนินการตอบสนองข้อร้องเรียน โดยพิจารณา
ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท้ังมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทาง
กฎหมาย โดยถือปฏิบัติตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในระบบราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2561 โดยเคร่งครัด รวมท้ัง
การประสานงาน เร่งรัด และติดตามเก่ียวกับการดําเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุต ิ
  5.2 ให้งานการเจ้าหน้าท่ี และหรืองานกฎหมายและคดี แจ้งผลการดําเนิน 
การเบื้องต้น ให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วันทําการ สําหรับกรณีท่ีมีข้อมูลสามารถติดต่อกลับไปยัง 
ผู้ร้องเรียนได ้
  5.3 ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนเป็นเรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออํานาจการพิจารณาของงาน 
การเจ้าหน้าท่ี และงานกฎหมายและคดี ให้ดําเนินการดังนี ้
   5.3.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ีมีอํานาจโดยตรง ในกรณี ท่ี 
ข้อร้องเรียนระบุถึงชื่อหน่วยงานนั้น ๆ และถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
   5.3.2 ส่งเรื่องไปยังผู้ร้องเรียน กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแนะนําให้ผู้ร้องเรียนทราบกระบวนการท่ีถูกต้อง และถือเป็น 
การสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
  5.4 ให้งานการเจ้าหน้าท่ี และหรืองานกฎหมายและคดี จัดทําสรุปรายงานผล 
การดําเนินการให้นายกองค์การบริหารส่วนตะเคียนทอง กําหนดรายงานทุกไตรมาส โดยรายงานภายในวันท่ี 
10 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  

   ประกาศ ณ วันท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2562 
                          
 
 

(นายธีระวิทย์  สุทธินุ่น) 
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 

 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องท่ีเชื่อมโยง
เก่ียวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ อันเป็นสาเหตุสําคัญทําให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและ
ภาพลักษณ์ขององค์กร 

การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 128 เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับ
ทรัพย์สินได้เม่ือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นได้ มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด ซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้ําใจ” ดังนั้น การรับ
สินน้ําใจ เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดด้วย หากเจ้าหนา้ท่ีของ
รัฐละเลย หรือไม่สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้ําใจหรือสินบนแล้ว จะทําให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้นั้นปฏิบัติผิดกฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วย แต่ถ้าเจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถ
แยกแยะหรือจําแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้มีการละเมิด
ประมวลจริยธรรม รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีของภาครัฐได ้

องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ตระหนักและมีความมุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติงานให้โปร่งใส 
ยึดม่ันในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดทํามาตรการป้องกันการรับสินบน เพ่ือเป็น 
แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน การใช้อํานาจหน้าท่ีการเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน การแสวงหา
ผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้อ่ืนท่ีเก่ียวเนื่องเชื่อมโยง
กับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ถูกต้อง ตามท่ีกฎหมาย กฎ หรือ
ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกําหนด โดยให้พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างในสังกัด ถือปฏิบัติในการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังต่อไปนี ้

 
คํานิยาม 
 “สินบน” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมท่ี
เสนอแก่บุคคลว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ การยอมรับการให้ หรือร้องขอสิ่งหนึ่งสิ่งใด เพ่ือกระทําการหรือละเว้น 
ไม่กระทําการตามท่ีผู้ให้สินบนต้องการ 
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 “ของขวัญ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีให้แก่กันเพ่ืออัธยาศัยไมตรี 
และให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีให้เป็นรางวัลให้โดยเสน่หา หรือเพ่ือ 
การสงเคราะห์หรือให้เป็นสินน้ําใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิท่ีจัดไว้สําหรับบุคคลท่ัวไปในการได้รับ 
การลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางหรือท่องเท่ียว ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว 
หรือหลักฐานอ่ืนใด การชําระเงินให้ล่วงหล้าหรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 

“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี  
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

“ประโยชน์อ่ืนใด” หมายความว่า สิ่งท่ีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง       การ
รับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  
 “ปกติประเพณีนิยม” หมายความว่า เทศกาลหรือวันสําคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกันและให้
ความหมายรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ 
หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทท่ีถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 
  “ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือ มารดา
เดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการี หรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตร บุญธรรม 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ต้องปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบและ
ระมัดระวังตามมาตรการฉบับนี้ รวมถึงปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประมวลจริยธรรม 
หลักเกณฑ์เก่ียวกับจริยธรรม ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
และปฏิบัติตามข้อกําหนดดังต่อไปนี ้
 1. ให้ผู้บริหารทุกระดับ ทําหน้าท่ีในการสื่อสารทําความเข้าใจรวมท้ังกํากับดูแลให้มีระบบ
สนับสนุนท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายต่อต้าน
การให้หรือรับสินบน และทําหน้าท่ีในการนํานโยบายแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุน
และควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามนโยบาย รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรฐาน
ต่าง ๆ 
 2. หน่วยตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อความเสี่ยงด้านการให้หรือรับสินบน
ท่ีอาจเกิดข้ึน 
 3. พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ต้องไม่ดําเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้หรือ
รับสินบนทุกรูปแบบ ท้ังทางตรงและทางอ้อม และต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการฉบับนี้โดยเคร่งครัด 
 
แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน 
 1. พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ทุกระดับต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี ้
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  1.1 การให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาได้เฉพาะ
กรณีตามปกติประเพณีนิยม และต้องมีมูลค่าไม่เกินจํานวนท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติกําหนด 
  1.2 พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และครอบครัวจะรับของขวัญจากผู้ท่ีเก่ียวข้องใน
การปฏิบัติหน้าท่ีได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น 
   (1) การรับตามปกติประเพณีนิยมท่ีกําหนดไว้ในมาตรการฉบับนี ้
   (2) การรับท่ีเป็นการแจกจ่ายท่ัวไป หมายถึง เป็นของขวัญท่ีรับตามโอกาสหรือ
ประโยชน์ท่ีให้กับบุคคลท่ัวไป ไม่เฉพาะเจาะจง 
  ท้ังนี้ ของขวัญดังกล่าวต้องมีมูลค่าไม่เกินจํานวนท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติกําหนด 
 2. ต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ ไม่รับหรือถามนําถึงการให้หรือรับของขวัญ 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือ
กฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ยกเว้นกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด 
 3. การอวยพรให้อวยพรเป็นหมู่คณะและควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือ
บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ เพ่ือเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ อีกท้ังเพ่ือประโยชน์ใน 
การเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ถ้าจําเป็นจะต้องให้ของขวัญ
ก็ควรเป็นสินค้าไทยหรือสินค้าพ้ืนบ้าน และห้ามเรี่ยไรเงินจากผู้ใต้บังคับบัญชาและเอกชน เพ่ือจัดหาของขวัญ
ให้แก่ผู้บริหาร 
 4. องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง เป็นองค์กรท่ีตั้งม่ันอยู่บนพ้ืนฐานการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย และมีความเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่มีแนวปฏิบัติท่ีจะให้การช่วยเหลือทางการเมือง
แก่พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่ปิดก้ันเสรีภาพการแสดงออกทาง
การเมืองของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ตามระบอบประชาธิปไตยท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน 
 5. การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพ่ือสาธารณกุศลหรือสาธารณประโยชน์ ต้องเป็นไปอย่าง
โปร่งใสตรวจสอบได้ มีหลักฐานท่ีชัดเจน ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 6. การอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน กลุ่ม องค์กร กองทุน หรือหมู่บ้าน จากองค์การ
บริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ต้องไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ และต้องมีหลักฐานการเบิกจ่ายท่ีชัดเจน 
ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

7. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล หรือบุคคล 
อ่ืนใด ท่ีแจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึง
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างท่ีปฏิเสธต่อการกระทํา  โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ท่ีให้
ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง ตามท่ีกําหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อ
ร้องเรียน 

8. ผู้บริหารทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ท่ีดีในการปฏิบัติตามมาตรการฉบับนี้ และมีหน้าท่ีสื่อสารทําความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาเก่ียวกับกิจกรรมท่ี
ดําเนินการร่วมกับหน่วยงาน องค์กร กลุ่ม กองทุน หมู่บ้าน หรือประชาชน ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และเผยแพร่
สร้างความรู้ความเข้าในให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการฉบับนี้อย่างจริงจังและ
เคร่งครัด รวมถึงเสริมสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร 
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9. มาตรการป้องกันการรับสินบนฉบับนี้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าท่ีราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้างทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อน
ตําแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดย
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะทําความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนําไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรม ท่ีอยู่ใน
ความรบัผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรการฉบับนี ้

10. องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน
การรับสินบนผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์อ่ืน ๆ โดย
มาตรการฉบับนี้เป็นการปฏิบัติภายใต้กฎหมายเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต อันเป็นนโยบายระดับชาติและ
เป็นนโยบายสําคัญขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 

 
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
 ๑. ช่องทางการร้องเรียน/การรับแจ้งเบาะแส 
   1.1 แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง 
   1.2 ทางโทรศัพท์ 0-7745-2616 ต่อ 11 โทรสาร 0-7745-2616 ต่อ 18 หรือ
โทรศัพท์สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง หมายเลข 09-9259-4493 ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง หมายเลข 09-5102-6543 
   1.3 การร้องทุกข์ด้วยตนเองเป็นหนังสือหรือร้องเรียนด้วยวาจา โดยตรงท่ีนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง, ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง หรือนิติกร (งานกฎหมายและคดี สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล) 
   1.4 การร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึงนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง  ท่ีอยู่ องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง หมู่ท่ี 7 ตําบลตะเคียนทอง อําเภอกาญจนดิษฐ์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 
   1.5 การร้องเรียนผ่านตู้รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง 
   1.6 การร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.tateantong.go.th ท่ีเมนหูรือแบนเนอร ์ 
         - พบเห็นการทุจริต คอรัปชั่น แจ้งข่าวทุจริต 
      - สายตรงนายก อบต. 

ท้ังนี้ ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจนกว่าจะเสร็จ
กระบวนการหากไม่มีการดําเนินการใดๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน 
 ๒. กระบวนการแก้ไขปัญหา 

 องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองจะตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ 
และแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ผู้ร้องทราบภายใน ๓๐ วัน กรณีมีมูลว่ากระทําผิดวินัยจะ
ดําเนินการทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนการลงโทษทางวินัย  

 กรณีเป็นการกระทําความผิดท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงานอ่ืน ให้ส่งเรื่องให้
หน่วยงาน  ท่ีมีอํานาจดําเนินการต่อไป 
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๓. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องและผู้เป็นพยาน 
   3.1 การพิจารณาข้อร้องเรียน ให้กําหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้เก่ียวข้องตามระเบียบ
ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น ผู้ให้ข้อมูล
และผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการในเบื้องต้นให้ถือว่าเป็นความลับ
ทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้
พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  
   การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพลต้องปกปิดชื่อและท่ีอยู่ผู้ร้อง หากไม่ปกปิดชื่อท่ีอยู่ของผู้ร้อง
จะต้องแจ้งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องดังนี้ “ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่งการ
ตามสมควรเพ่ือคุ้มครองผู้ร้อง พยาน และบุคคลท่ีให้ข้อมูล ในการสืบสวนสอบสวน อย่าให้ต้องรับภัยหรือความ
ไม่เป็นธรรม ท่ีอาจเกิดมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลนั้น” กรณีมีการระบุชื่อผู้ถูก
กล่าวหา จะต้องคุ้มครองท้ังฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนื่องจากเรื่องยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และอาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายได้ และกรณีผู้ร้องเรียนระบุในคําร้อง
ขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หน่วยงานต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องให้หน่วยงาน ผู้ถูกร้อง
ทราบ เนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้น ๆ 
   3.2 เม่ือมีการร้องเรียน ผู้ร้องและพยานจะไม่ถูกดําเนินการใด ๆ ท่ีกระทบต่อหน้าท่ีการ
งานหรือการดํารงชีวิต หากจําเป็นต้องมีการดําเนินการใดๆ เช่น การแยกสถานท่ีทํางานเพ่ือป้องกันมิให้ผู้ร้อง 
พยาน และผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องและพยาน 
   3.3 ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้อง หรือพยาน เช่น การขอย้ายสถานท่ีทํางาน หรือวิธีการ
ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามความเหมาะสม 
   3.4 ให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง 

๔. มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา 
   4.1 ในระหว่างการพิจารณาข้อร้องเรียนยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด ต้องให้ความ
เป็นธรรมและให้ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอ่ืน 
   4.2 ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงข้อกล่าวหาอย่างเต็มท่ี รวมท้ังสิทธิในการแสดง
เอกสาร/พยานหลักฐาน 
 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ 

องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองมอบหมายให้งานกฎหมายและคดี สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล เป็นผู้รับผิดชอบในการรับแบบรายงานฯ การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนตามมาตรการ
ป้องกันการรับสินบนและรายงานข้อมูลใหน้ายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองทราบ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2562 
 
 
       
                                                                  (นายธีระวิทย์  สุทธินุ่น) 
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

หรือผลประโยชนทั์บซ้อน 
 
  องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง มีเจตนารมณ์์ให้้การดําเนินงานขององค์์การบริหาร

ส่วนตําบลมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง จึง
ได้มีประกาศเจตจํานงการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นในการบริหารงานขององค์์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2561  

 ดังนี้ เพ่ือให้้การดําเนินการเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่อง การป้องกันความขัดกันระหว่างผลประโยชนส์่วนตนกับผลประโยชนส์่วนรวมหรือผลประโยชนทั์บ
ซ้อน องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง จึงเห็นควรประกาศมาตรการป้องกันความขัดกันระหว่าง
ผลประโยชนส์่วนตนกับผลประโยชนส์่วนรวมหรือผลประโยชนทั์บซ้อน ดังต่อไปนี ้ 

  1. เจ้าหน้าท่ีขององค์์การบริหารส่วนตําบล ต้องเข้ามาใจความหมายของความขัดกันทาง          
ผลประโยชนห์รือผลประโยชนทั์บซ้อน (Conflict of Interests)  

หมายถึง การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่่และมีการใช้้อิทธิพลตามอํานาจหน้าท่ีและ 
ความรับผิดชอบเพ่ือให้ ้เกิดผลประโยชน์ส่ วนตัว  โดยก่อให้ ้เกิดผล เสี ยต่อผลประโยชน์ส่ วนรวม       
ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จํากัดอยู่ ่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่ ่รวมถึง        
ผลประโยชนอ่ื์นๆ ท่ีไม่่ใช้่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้  

   2. แนวทางการจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้้เจ้าหน้าท่ีของรัฐยึดในหลัก             
4 ประการ คือ  

  2.1 ป้องกันผลประโยชน์สาธารณะ : การทําเพ่ือประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าท่ีหลัก
ตัดสินใจ และให้ ้คําแนะนําภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องทํางานในขอบเขตหน้าท่ีพิจารณา
ความถูกผิดไปตามข้อเท็จจริง ไม่่ให้้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นและทัศนคติส่วนบุคคล
ปฏิบัติต่อบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่ ่มีอคติลําเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ ์ 
วงศ์ตระกูล ฯลฯ ท้ังนี ้เจ้าหน้าท่ีไม่่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นแต่่ต้องมีจริยธรรมด้วย  

   2.2 สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ต้องอาศัยกระบวนการแสวงหา เปิดเผยและจัดการท่ีโปร่งใส นั่นคือเปิดโอกาสให้้ตรวจสอบ และมีความรับผิด 
มีต่าง ๆ เช่น โยกย้ายเจ้าหน้าท่ีจากตําแหน่งท่ีเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน การเปิดเผยผลประโยชน ์
ส่วนตน หรือความสัมพันธ์์ท่ีอาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ี ถือเป็นข้ันตอนแรกของการจัดการผลประโยชน ์
ทับซ้อน การใช้ ้กระบวนการอย่างเปิดเผยท่ัวหน้าอันจะทําให้ ้เจ้าหน้าท่ีร่วมมือและสร้างความเชื่อม่ันแก่
ประชาชน ผู้้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
     2.3 ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหา
หรือจัดการ   ผลประโยชนทั์บซ้อนจะสะท้อนถึงหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ีและองค์์กร 
การจัดการ  ต้องอาศัยข้อมูลนําเข้าจากทุกระดับในองค์์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการใช้้ระบบและ
นโยบาย และเจ้าหน้าท่ีต้องจัดการกับเรื่องส่วนตนเพ่ือหลีกเลี่ยงผลประโยชนทั์บซ้อนและหัวหน้าหน่วยงานต้อง
ประพฤติตน ให้้เป็นแบบอย่างด้วย  

34 



- 2 - 
 

 3. ข้อไม่่พึงปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีองค์์การบริหารส่วนตําบล  
  3.1 เจ้าหน้าท่ีขององค์์การบริหารส่วนตําบล ไม่่พึงรับสิ่งตอบแทนท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่่

ใช้่ตัวเงินท่ีมูลค่าสูงเกินความเหมาะสมและได้มาโดยมิชอบ  
  3.2 เจ้าหน้าท่ีขององค์์การบริหารส่วนตําบล ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นกลาง โดยไม่่

นําเรื่อง ของการเงินและการเมืองเข้ามามาเก่ียวข้อง  
 4. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน  
   การดําเนินการเพ่ือป้องกันความขัดกันทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน 

ในหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้้เจ้าหน้าท่ีขององค์์การบริหารส่วนตําบล มีความเข้ามาใจเก่ียวกับการกระทําท่ีเป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ รวมถึงเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่่มี
พฤติกรรมเข้าข่ายมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐดําเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ดังนี ้ 

   5.1 เป็นคู่สัญญา หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาท่ีทํากับหน่วยงานของรัฐ โดยเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐผู้้นั้นปฏิบัตหิน้าท่ีในฐานะเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคด ี 

   5.2 เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในบริษัท ท่ีเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐท่ี
ตนเองปฏิบัตหิน้าท่ี ซึ่งมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคด ี 

   5.3 รับสัมปทานหรือถือสัมปทานจากรัฐอยู่ ่ หรือเป็นคู่สัญญากับรัฐท่ีมีลักษณะผูกขาด  
ตัดตอน ไม่่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ท้ังนี้ ห้ามเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือมีหุ้นส่วนในบริษัทท่ีรับสัมปทาน
หรือถือสัมปทานจากรัฐอยู่่เช่นกัน  

   5.4 เป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชน ซึ่งอยู่ ่ภายใต้
การกํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐผู้ ้นั้นสังกัดอยู่่ หรือปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ
เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ทางธุรกิจของเอกชนนั้น อาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์
ส่วนรวม หรือประโยชนท์างราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัตหิน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้้นั้น          

  มีข้อยกเว้นกรณีดังต่อไปนี ้ 
  1. กรณีพ้นจากการดํารงตําแหน่งมาแล้วยังไม่ถึงสองปี สามารถเป็นผู้ ้ถือหุ้นไม่ ่เกิน 5  

เปอร์เซ็นต์ จากจํานวนหุ้นท้ังหมดท่ีจําหน่ายในบริษัทมหาชน จํากัด ท้ังนี้ ต้องไม่่ใช้่บริษัทท่ีเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐท่ีได้รับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 

  2. กรณีเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับมอบหมายให้้ปฏิบัติหน้าท่ีในบริษัท จํากัดหรือบริษัท มหาชน 
จํากัด ท่ีหน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้ามาร่วมทุน เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ ้
รัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นท่ีปรึกษาหรือกรรมการภายในบริษัท จํากัดหรือบริษัท มหาชน จํากัด            
ท่ีกระทรวงการคลังถือหุ้นหรือร่วมทุน  

   จึงประกาศให้้ทราบโดยท่ัวกัน  
   ประกาศ ณ วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2562 

                          
 
 

(นายธีระวิทย์  สุทธินุ่น) 
                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
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เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง มีหน้าที ่ในการให้บริการสาธารณะเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 และหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายอ่ืน
กําหนดไว้ ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เป็นผู้กําหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมีปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ มีอํานาจในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ เพ่ือปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงาน แต่ในการปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายบริหารด้วยการท่ีอํานาจทางปกครอง โดยเฉพาะในส่วนท่ีกฎหมาย
กําหนดให้เป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอํานาจในการตัดสินใจอนุญาต อนุมัติ หรือมีคําสั่งในเรื่องนั้น ๆ อย่าง
รอบคอบ มีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนการใชดุ้ลยพินิจอย่างเพียงพอ ให้เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล 

  ด้งนั้น เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง จึงได้กําหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจใน 
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี ไว้ดังนี ้
                  ๑. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนของคู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือ
การให้บริการประชาชน 
  2. การใช้ดุลยพินิจ ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติให้กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใด       
โดยอิสระ 
                    3. ผู้บั งคับบัญชาทุกระดับชั้น  ต้องกํากับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติ งานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือการให้บริการประชาชน เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจ
เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

  4. ข้ันตอนการใช้ดุลยพินิจต้องประกอบเหตุผล ดังนี ้
                     4.๑ ข้ันตอนแรก เรื่องเดิม ท่ีมาของข้อมูลมาจากแหล่งใด เช่นใด  
   4.2 ข้ันตอนท่ีสอง ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ ซึ่งการวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้นต้อง
ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากพยานหลักฐานที่มีอยู่เพียงพอต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าได้เกิดขึ้น
หรือไม่ 
 
 
 

/4.3 ข้ันตอน... 
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                     4.3 ขั้นตอนที่สาม ข้อกฎหมายท่ีอ้างอิงประกอบข้อเท็จจริงตาม (4.2) ท่ีเก่ียวข้องและ
เป็นสาระสําคัญ 
                     4.4 ข้ันตอนท่ีสี่ ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน ซึ่งผู้ใช้ดุลยพินิจจะต้องพิจารณาตัดสินใจ
ว่ากฎหมายได้กําหนดให้ใช้ดุลยพินิจได้เพียงประการเดียว หรือหลายประการ ซึ่งสามารถตัดสินใจใช้อํานาจ
หรือไม่ก็ได้หรือจะเลือกกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
  5. ให้เจ้าหน้าท่ีทุกหน่วยงานพิจารณา ตรวจสอบหรือทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือ
การให้บริการประชาชนเป็นปัจจุบัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

                    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

                                   ประกาศ ณ วันท่ี 9 มกราคม พ.ศ. ๒๕62   
      
 

 
                                             (นายธีระวทิย ์สุทธินุน่) 

 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
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