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ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์
การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการด าเนินของหน่วยงาน โดยประเมินในด้านการต่อต้านการ
ทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการด าเนินงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตรวจสอบได้ การ
แก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยั งน าความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง เพ่ือเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ได้ด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
ดังนี้ 

 1. การสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท าการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดยนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง (นายทองหล่อ ช้างสีทา) ได้ประกาศเจตจ านงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดี ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง และให้ค ามั่นที่จะน าพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและบุคลากร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองทุก
คน ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ร่วมมือกันอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

 ๒. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบันกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ
รัฐบาล อยู่บ่อยครั้ง ท าให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานอาจขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายต่าง ๆ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองจึงได้จัดส่ง
เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมอยู่เสมอ เพ่ือทราบแนวทางการปฏิบัติที่
ถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสเกิดความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 

 3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริการส่วนต าบลโป่งตาลอง ได้เข้าใจ
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการท างาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมท าความเข้าใจเรื่องดังกล่าว  
 4. การให้ความรู้ในรู้แบบต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๔.๑ การจัดท าคู่มือ ได้ท า คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การ
บริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่บุคคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระท าที่เข้าข่าย



ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน และสาระเกี่ยวกับ
ประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ 
  ๔.๒ การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการน าคู่มือกังกล่าว ถ่ายทอดผ่าน
กระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในที่ประชุมประจ าเดือน และเผยแพร่ในเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งตาลอง 
 ๕. จัดท ามาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

  5.1 มาตรการป้องกันการรับสินบน  

 ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นรูปแบบ
หนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง เกี่ยวเนื่องกับ
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและ ภาพลักษณ์ของ
องค์กร 

 การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เมื่อการรับ ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดนั้นได้ มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอนุญาตให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งการ
รับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้ าใจ” ดังนั้น การรับสินน้ าใจ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดด้วย หากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย หรือไม่สามารถแยกแยะได้ว่าการรับ
ทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้ าใจหรือสินบนแล้ว จะท าให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้น ปฏิบัติผิดกฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วย แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแยกแยะ หรือจ าแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับ
ทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้มีการละเมิดประมวล จริยธรรม รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่
ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจน
ป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง จึงตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่
จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดท ามาตรการป้องกันการรับ
สินบน เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน การใช้อ านาจหน้าที่การเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน                     
การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดจากผู้ อ่ืน                           
ที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้อง ตามที่
กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องก าหนด โดยให้พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างถือปฏิบัติในการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังต่อไปนี้ 
  
 
 



 แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน : กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย ธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่  
 “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน  หรือประโยชน์
อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี  หรือวัฒนธรรม หรือ
ให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม  
 “ประโยชน์อ่ืนใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การ
รับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน   
 เจ้าหน้าที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย กฎ หรือมีข้อบังคับโดยอาศัยอ านาจของ
กฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับข้างต้น จึงต้องมา
พิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๔    
 กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน  
 ๑. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะประโยชน์ ส่วนตัวกับประโยชน์
ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้ าใจและสินบนได้ รวมถึง การแจ้งเตือนในกรณีที่อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่ การด า เนินการรับ
นักเรียน เป็นต้น  
 ๒. สนับสนุนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความส าคัญและมีจิตส านึก ในการต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนในทุก
รูปแบบ  
 ๓. ก ากับดูแลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง โดยเคร่งครัด  
 ๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่
ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการ อาทิ การสรรหา หรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง 
การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดยผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับจะท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ และ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้  
 ๕. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใด ที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐาน เรื่องการทุจริต
คอร์รัปชั่น การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการกระท า โดยใช้มาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ก าหนดไว้ใน
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน  



 ๖. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระท าความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้อง ด าเนินการทางวินัย
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น  
 ๗. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ที่เป็นการฝ่าฝืนการรับทรัพย์สินฯ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓ จะต้องรับโทษ 
ตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจ าคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะ
ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ เพ่ือจูงใจ ให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการ
กระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ ตามท่ีก าหนดไว้ใน
มาตรา ๑๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
 ๘. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ หรือ
จากการใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ และได้เรียก รับ ทรัพย์สินจาก  การปฏิบัติหน้าที่
นั้น ๆ การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นจะมีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มีโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่
สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท  
 ๙. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
  ๕.๒ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งตาลอง 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
การบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ที่จะส่งผล
กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน การมีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจหน้าที่ของรัฐ  
  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ได้ก าหนดวิธีการให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับ 
หน่วยงานท้องถิ่นได้ ดังนี้  
 - การลงสมัครเป็นผู้บริหารหรือสมาชิกสภา อบต.  
 - การใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารหรือสมาชิกสภา อบต.  
 - การเสนอให้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น  
 - การเสียภาษีอากร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ อบต. จัดเก็บเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงาน ภายใน
หน่วยงาน  
 - การให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารท้องถิ่นในการด าเนินงาน/โครงการต่าง ๆ  
  การมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานของ อบต. 
  ๑) ติดตามตรวจสอบการบริหารงานของ อบต. ว่าด า เนินงานด้วยความโปร่งใสยุติธรรม          
ตรงตามความต้องการของประชาชนหรือไม่ 



  ๒) ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ า ปี                  
ของ อบต. ว่าถูกต้อง โปร่งใส และเกิดประโยชน์หรือไม่ 
  ๓) ขอทราบข้อมูลข่าวสารจาก อบต. หากเห็นว่าท างานไม่โปร่งใส 
  ๔) การเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาแผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนในท้องถิ่น 
  ๕) ตรวจสอบแผนพัฒนาของ อบต. ว่าตรงกับปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของ 
ประชาชนหรือไม่  
  ๖) คัดค้านข้อบังคับ หรือมติของ อบต. ที่ท าให้ประชาชนเดือดร้อน 
   ๗) ถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภา อบต. ที่มีพฤติกรรมไม่สุจริต 

  ๕.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตา
ลอง 

 เพ่ือให้การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส             
ในการจัดซื้อจดัจ้าง ดังนี้  

   ๑. ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง ด าเนินการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                    
พ.ศ.๒๕๖๐  

   ๒. ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด าเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการ และข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในระบบ เครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดแต่ละขั้นตอน ดังนี้  

    (๑) จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

   (๒) ท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง  

    (๓) ด าเนินการจัดหา  

    (๔) ขออนุมัติสั่งซื้อหรือจ้าง  

    (๕) การท าสัญญา  

    (๖) การบริหารสัญญา  

   ๓. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

 



   ๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง ยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอ านาจหน้าที่ของตนหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างกับองค์การบริหารส่วนต าบลโป่ง
ตาลอง 

   ๕. ให้หัวหน้าหน่วยงาน ก ากับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  ๕.๔ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ทางองค์การบริหารส่วน 
ต าบลโป่งตาลอง มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ทั้งนี้ จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ 
มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ข้ึน ดังนี้  

   “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งตาลอง    

  “ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง
หรือผู้อื่น    

  “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ง
มุ่ง หมายจะควบคุมดูแลการรับการเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือ 
ละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ 
ดังกล่าวด้วย    

  “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
รับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล                             
ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้   

  หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน    

  ๑. หลักเกณฑ์การร้องเรียน    

  เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจาก 
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอ ในเรื่องดังต่อไปนี้    

   (๑) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ    

   (๒) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ    

   (๓) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ    



   (๔) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกิดสมควร    

   (๕) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย   

  ๒. เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคล
ที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน    

  ๓. ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้   

    - ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน   

   - ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน   

   - การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ 
ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพ่ือด าเนินการ
สืบสวน สอบสวน)   

    - ค าขอของผู้ร้องเรียน   

   - ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน   

   - ระบุวัน เดือน ปี   

   - ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)   

   - กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ หลักฐาน
กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น    

  ๔. เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา   

   - ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ    

   ** ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้     

   ๑) ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตา
ลอง เลขที่ ๔๔๔ หมู่ที่ ๔ ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

   ๒) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ส านักงานที่ http://pongtalong.go.th/     

   ๓) ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ๐๔๔ ๐๐๙ ๕๑๕ - ๖ 

  ๕.๕ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิิจเพื่อป้องกันการทุจริต 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง เป็นไปด้วยความ 
โปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน จึงได้ก าหนด แนวทาง
นโยบายมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต ตรวจสอบได้ ลด
การใช้ดุลพินิจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นมาตรฐาน ทิศทางเดียวกัน คือ 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ โดยก าหนดแนวทางดังนี้   



   ๑) ให้มีคู่มือการก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่อยู่ในภารกิจหลักของ
หน่วยงาน  

   ๒) ให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน   

   ๓) ให้มีการน าเผยแพร่ และจัดเก็บประมวลข้อมูลสามารถสืบค้นได้   

   ๔) ให้มกีารน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน   

   ๕) ให้มีการติดตาม ทบทวน หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นมาตรฐาน และถูกต้องอยู่เสมอ    

......................................................................................................... 
 


