
 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน” 
 
 



 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด 
เร่ือง  ประกาศเจตจ านงสุจริตดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด 
…………………….…………………..…………… 

 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ
นโยบายของรัฐบาลข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความ
เป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ รวมถึงยกระดับให้กับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตองปิด นั้น 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิดในฐานะผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ตระหนักถึง
ความส าคัญในเรื่องนี้  จึงประกาศเจตจ านงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตองปิดเพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ
และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน ๆ โดยมุ่งมั่นจะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความ
โปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึง
ก าหนดแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิดถือปฏิบัติและด าเนินการ ดังนี้  

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 

๒. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 

๓. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์
ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด 

๕. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 4  มกราคม พ.ศ. ๒๕64 

                                                                   
                                                                  (นายวรวิทย์  บุญรักษา) 
          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏบิัติหนา้ที่ 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด



 
 

 
 

  ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด 
เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด  อ าเภอน้ าเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ 
***************************** 

  ด้วยรัฐบาลให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน และเกิดความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and Transparencey Assessment – ITA ) ให้
หน่วยงานภาครัฐก าหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ องค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด จึงมี
มาตรการก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน  
1.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอย่างน้อยตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 43 และมาตรา 44 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และไม่เผยข้อมูลตาม มาตรา 14 และ 15 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

1.2 ปรับปรุงและพัฒนาเว็ปไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน โดยค านึงถึง
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ และความพร้อมของบุคลากร / ทรัพยากรในหน่วยงาน 

1.3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

1.4 ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนเว็ป
ไซต ์

2 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน 
2.1 ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่ 
(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
(2) สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
(3) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
(4) กฎ ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน และนโยบาย 
(5) แผนงาน โครงการ ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/

ผลลัพธ์ของโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
(6) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
(7) อ่ืน ๆตามความเหมาะสม     2/2 ระบุวิธีการ...... 
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2.2  ระบุวิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระบุเวลาด าเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ

เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน  
3 ก าหนดกลไกการก ากับติดตามการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล โดยแต่งตั้งคณะท างาน หรือ

มอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการดูแลเว็บไซต์ เพ่ือให้มีการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็น
ปัจจุบัน รายงานผลการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน รายงานผลการด า เนินงาน สรุป
ปัญหาและอุปสรรคต่อหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ จ านวนข่าวที่เผยแพร่จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
จ านวนผู้ขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์  

 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
   

                                           ประกาศ  ณ  วันที่   4   มกราคม   พ.ศ.  ๒๕64 

               
 ( นายวรวิทย์  บุญรักษา ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด 
เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด 
องค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด  อ าเภอน้ าเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

***************************** 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
มาตรา 8 วรรค 1(3) (4) ได้ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ส่วนราชการ
จะต้องด าเนินการโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐ และจะต้องมีแนวทางในการ
รับฟังความคิดเห็นขอประชาชน รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับนโยบายในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นวาระแห่งชาติ โดยด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ดัชนีความรับผิดชอบ ดัชนีความปลอดภัย
จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร ดัชนีคุณธรรมท างานในหน่วยงาน 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ประกอบประกาศเจตนาจ านงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารที่จะ
ปฏิบัติราชการโดยให้ความส าคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ และสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างใน
ทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนดไว้ จึงก าหนดมาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1 ให้หน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการ การอนุมัติ หรือด าเนินกิจกรรมร่วมกันกับ
ประชาชนและหน่วยงานองค์กรภาคีต่าง ๆ มีช่องทางและกิจกรรมให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจให้ชัดเจน 

2 ให้จัดท าและเผยแพร่วิธีการ หรือขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ทั้งในหน่วยงานและสื่อสาธารณะของหน่วยงานอย่างเปิดเผย  

3 ก าหนดให้มีระบบด าเนินงานสร้างการมีส่วนร่วม หรือรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสีย ในภารกิจ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ก่อนการวางแผนด าเนินงาน ระหว่า
ด าเนินงาน และหลังด าเนินงาน 
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   4 ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอกองค์กร โดยเฉพาะ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวังการแจ้งเบาะแส และรณรงค์สร้างความรู้
ความเข้าใจในภารกิจหน้าที่ วิธีการด าเนินงานของหน่วยงาน อันเน้นการปลอดการทุจริตเพ่ือให้เกิด พลัง
เข้มแข็งช่วยป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   5 ให้หัวหน้าส่วนราชการท าหน้าที่ก ากับ ดูแล และประเมินผลการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย และรายงานผลการด าเนินงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด ทุก 3 
เดือน (รายไตรมาส) 

ประกาศฉบับนี้ ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ส าหรับการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีระเบียบ กฎหมาย หรือ แนวทางการปฏิบัติใดๆ ไว้เป็นการเฉพาะ
ให้ด าเนินการเป็นไปตามท่ีระเบียบหรือกฎหมายนั้นก าหนด  

 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
   

                                           ประกาศ  ณ  วันที่   4 มกราคม  2564  

                 
 ( นายวรวิทย์  บุญรักษา ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  

องค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด  อ าเภอน้ าเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

***************************** 
  เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด มีความโปร่งใส
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานภาครัฐ และสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คือ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
ตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด จึงก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เพ่ือให้ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิดใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 

1 จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน 
ภายใน 30 วันท าการ หลังจากได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในการพิจารณางบประมาณ(ตามมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และข้อ 11 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)  

2 จัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ ภายใน 5 วันท าการหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละ
โครงการและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีการร้องข้อ (ตามมาตรา 12 
ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และข้อ 16 ของระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
2.2 เอกสารเกี่ยวกับการับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี) 
2.3 ประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2.4 ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
2.5 บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
2.6 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
2.7 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี) 
2.8 บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
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  3 ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้
ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น ทั้งนี้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง (ตามมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                  
พ.ศ.2560 และข้อ 27 วรรคสี่ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560) 
  4 ห้ามมิให้บุคลากรของหน่วยงาน ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างที่
เอ้ือประโยชน์กับตนเองทั้งที่เกี่ยวข้องกับตัวเงิน หรือสินทรัพย์ และประโยชน์อื่น ๆ ที่มิใช่รูปตัวเงินหรือ
ทรัพย์สิน  

 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
  

                                           ประกาศ  ณ  วันที่   4   มกราคม   พ.ศ.  ๒๕64 

               
 ( นายวรวิทย์  บุญรักษา ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด 
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด  อ าเภอน้ าเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

***************************** 
  เพ่ือให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการบ าบัด
ทุกข์ บ ารุงสุข ตลอดจนการด าเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย
ความรวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นธรรม อีกทั้งเพ่ือเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต ความเป็นธรรมจา
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด จึง
ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ โดยมีช่องทางการร้องเรียนดังนี้ 

1. ร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ณ องค์การบริหารส่วนต าบล
ตองปิด หมู่ที่ 1 ต าบลตองปิด อ าเภอน้ าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ  

2. แจ้งเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ทางโทรศัพท์ 0-45-826-404 โทรสาร 0-45-826-404 
3. แจ้งเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ผ่านเว็ปไซต์ htt:// www.tongpid.go.th  
4 .แจ้งเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์  ผ่าน Facebook องค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด 
5. แจ้งเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์  ผ่านตู้แสดงความคิดเห็นซึ่งติดตั้งไว้หน้าอาคารองค์การ

บริหารส่วนต าบลตองปิด 
ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียนและผู้แสดงความคิดเห็นตลอดจนการแจ้งเบาะแสการ

ทุจริต ทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
   

                                           ประกาศ  ณ  วันที่   4  มกราคม 2564 

                
 ( นายวรวิทย์  บุญรักษา ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด 
เรื่อง นโยบายในการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด  อ าเภอน้ าเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

***************************** 
  ตามที่รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาล
และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและ
ตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด เป็นไปตามหลัก               
ธรรมมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากทุจริต จึงก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติดังนี้ 

1 บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

2 บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด จะไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบน           
เพ่ือประโยชน์ส่วนตนของหน่วยงานหรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน หรือประโยชน์ของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอ่ืนใด 

3 บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด จะไม่เสนอว่าจะท าให้ สัญญาว่าจะให้ หรือรับ
สินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีจุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการหรือ
ประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 

4 ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด และห้ามมีการรับสินบน
จากผู้มารับบริการทุกคน ทั้งนี้การด าเนินการเพ่ือปฏิบัติภารกิจดังกล่าวต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์
ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  

5 เมื่อมีผู้ใดพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการรับสินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือ
แจ้งตามช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และรายงานนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตองปิด 

6 องค์การบริหารส่วนต าบลตองปิดค านึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิเสธการ
รับหรือให้สินบน ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือตามช่องการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน และรายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิดทราบ 

 
 
 
 

-/-7 การด าเนินการ................... 
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7 การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายนี้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ ตลอดจนแนวทาง

ปฏิบัติ อื่นใดที่องค์การบริหารส่วนต าบลตองปิดเห็นสมควรก าหนดในภายหลังเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายนี้  
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
  

                                       ประกาศ  ณ  วันที่   4   มกราคม 2564 

                   

 ( นายวรวิทย์  บุญรักษา ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด 
เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด  อ าเภอน้ าเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

***************************** 
  องค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริต ตาม
หลักธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่ง
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม องค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด จึงก าหนดมาตรการบริหารงานด้านการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
จึงมีมาตรการก าหนดแนวทางปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย / ระเบียบ / ค าสั่ง ที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 
2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ค านึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 
3. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เกิดความคุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงทุดของทาง

ราชการ 
4  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการยึดหลักความประหยัด 
5. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ช่วยดูแลและบ ารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการด้วย 
6 ไม่ใช้ทรัพย์สินทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
7 ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ต้องก ากับ ดูแล ให้ค าแนะน า เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
   

                                           ประกาศ  ณ  วันที่   4 มกราคม 2564 

                    

 ( นายวรวิทย์  บุญรักษา ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด 
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด  อ าเภอน้ าเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

***************************** 
  องค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด มีเจตนารมณ์ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตองปิด มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงใดๆ ที่ท าให้ขาดความเป็นกลาง สงวนรักษาไว้
ซึ่งประโยชน์ส่วนรวม และมีเหตุผลในการใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบได้ เห็นควรก าหนดมาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตองปิด ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติการ และขั้นตอนที่
เกี่ยวข้อง โดยให้มีนโนบายและกรอบแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

นโยบาย  
1 องค์การบริหารต าบลตองปิด ยึดมั่นและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการลด

การใช้ดุลยพินิจของบุคลากรผู้มาปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและมี
ประสิทธิภาพ 

2 องค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานของบุคลากร
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับมาตรฐาน คู่มือปฏิบัติงาน และข้ันตอนที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

3 องค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือ
ก ากับการปฏิบัติงาน และตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรตามมาตรฐานที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
  กรอบแนวทางปฏิบัติ 
   กรอบแนวทางการตรวจสอบการลดการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตองปิดให้ครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
   1 การลดการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก 
   1.1 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการ
ปฏิบัติงานและข้ันตอนที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
   1.2 หากพบว่าในภารกิจใดยังไม่มีการจัดมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน หรือ
มาตรฐานนั้นฯ ไม่ทันสมัย หรือไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติ หรืออาจก่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจที่อาจน ามาซึ่ง
ความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก และ/หรือผู้
ปฏิบัติตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน เสนอเพ่ือทบทวนในมาตรฐาน / คู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าว  
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   2 การลดการใช้ดุลยพินิจในการใช้จ่ายงบประมาณและบริการจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ 
   2.1 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจของใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการ
ปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐอย่างเคร่งครัด 
   2.2 กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวงเงินเล็กน้อยที่ด าเนินการได้โดยไม่ต้องแต่งตั้ ง
คณะกรรมการให้เจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาโดยสืบราคาจากท้องตลาด และเลือกรายที่เสนอราคาต่ าที่สุด 
   2.3 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยคณะกรรมการ หากทราบว่าผู้ยื่นเสนอหรือคู่สัญญา
เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับประธานกรรมการ หรือกรรมการคนหนึ่งคนใด ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการ หรือประธา
นกรรมการทราบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม/จ าเป็นในการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการ ตลอดทั้ง
ห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมหรือมีมติในเรื่องที่เก่ียวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญานั้น  
   2.4 กรณีตรวจรับงาน ให้ตรวจรับภายในกรอบระยะเวลาของกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ตลอดจนแนวทางที่องค์การบริหารส่วนต าบลตองปิดก าหนด หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้แจ้งเหตุผลให้ผู้มี
อ านาจหน้าที่ทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป 
   2.5 กรณีการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้หน่วยงานที่ก ากับทรัพย์สินนั้น ท า
ทะเบียนการยืม-การคืน และมีการตรวจสอบรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจ าอย่างเคร่งครัด 
   2.6 มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์คงเหลือประจ าปี ท าหน้าที่
ตรวจสอบควบคุมพัสดุ / ครุภัณฑ์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด 
   3 การลดการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล 
   3.1 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับมาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงระบบคุณธรรม ความรู้
ความสามารถของบุคลากร ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 
   3.2 ก าหนดให้งานบริหารงานบุคคล จ าท าระบบและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การบริหารงานบุคคลให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ทั้งเรื่องการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร อาทิ การก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง ระบบฐานข้อมูลของบุคลากรที่มีคุณภาพที่
สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบในการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนต าแหน่งบุคลากรตลอดจนผลการ
พิจารณาที่เก่ียวข้องแผนความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการและการพัฒนาบุคลากร 
 ช่องทางหรือเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
  กรณีพบว่ามีบุคลากรใดในองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด มีการใช้ดุลยพินิจอันก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรม และขัดต่อประมวลจริยธรรมข้าราชการ สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ตามช่องทาง
ดังนี้ 

1. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
2. แจ้งทางไปรษณีย์หรือร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่งานบริหารบุคคล ส านักปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลตองปิด ต าบลตองปิด อ าเภอน้ าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 
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3. แจ้งทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด ได้ที่ WWW.tongpid.go.ih 
ทั้งนี้ข้อร้องเรียนต่าง ๆ จะน าเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือมอบหมายหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง สืบสวนข้อเท็จจริง หากมีข้อมูลและเป็นความผิดทางวินัยจะด าเนินการตามระเบียบ ข้อก าหนด 
ข้อบังคับของกฎหมายต่อไป 

 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
   

                                           ประกาศ  ณ  วันที่   4   มกราคม 2564 

               
 ( นายวรวิทย์  บุญรักษา ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด 

 
 

 

 

http://www.tongpid.go.ih/

