
 
 
 
 
 

 
 
 

มาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 
อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 

เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
             ................................ 

 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติขึ้นเพ่ือรองรับสิทธิของประชาชนใน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ  โดยหน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการตามอำนาจหน้าที่ตาม
ภารกิจของหน่วยงาน  และจัดให้มีการเผยแพร่ให้ประชาชนสามารถใช้สทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานรัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีความโปร่งใส  และมีประสิทธิภาพ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  จึงไดด้ำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล
โตนดขึ้น  เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540  ที่บัญญัติให้หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมาย
กำหนดไว้ในประชาชนเข้าตรวจดูได้อย่างสะดวก  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโตนดได้จัดข้อมูลไว้ ณ ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  และเฟสบุ๊คองค์การ
บริหารส่วนตำบลโตนด 
 ดังนั้น เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  มีความถูกต้อง
ครบถ้วนชัดเจนและเป็นปัจจุบัน  ซึ่งทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกและมี
ประสิทธิภาพตามที่ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อบุคลากรและสาธารณชน  จึงกำหนดมาตรการในการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้ 
1. ลักษณะหรือประเภทข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ต่อสารธารณะ 

หมวดหมู่ของข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 
1.เกี่ยวกับหน่วยงาน - ประวัติความเป็นมา 

- วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
- โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ 
- ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน 
- ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ 
- แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
- คำรับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
- ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์  
โทรสาร  และแผนที่ตั้งหน่วยงาน เป็นต้น 
- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ของ
บุคคลภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล เช่น ผู้ดูแล
เว็บไซต์ (Webmaster) เป็นต้น 
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หมวดหมู่ของข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 

2. ข่าวประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป 
-ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับ
สมัครงาน 
- ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน 

3. เว็บลิงค ์ - หน่วยงานภายที่เก่ียวข้อง 
- เว็บไซต์อ่ืนๆ ที่น่าสนใจ 

4. บริการประชาชน - คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
- แจ้งเรื่องร้องเรียน 
- กระดานถาม-ตอบ 
- แหล่งเรียนรู้ เช่น ภาษีเบื้องต้น  คู่มือประชาชน เป็น
ต้น 

5. กฎระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน กฎหมาย พระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ  แนว
ปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

6. ข้อมูลการรบริการ แสดงข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงานพร้อม
คำอธิบายขั้นตอนการบริการโดยแสดงขั้นตอนการ
บริการต่างๆ แก่ประชาชน 

7. แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้   ส่วนที่ให้บริการประชาชนสำหรับดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มต่างๆ ของหน่วยงาน 

2. หน้าที่ความรับผิดชอบและการตรวจสอบข้อมูล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลข่าวสารของราชการโดยเจ้าหน้าที่ 
ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารมีหน้าที่รวบรวมเอกสาร  และปรับปรุงเอกสารตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดให้ต้องมี
ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ให้คำแนะนำในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ  ตามที่พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  กำหนดไว้  และปฏิบัติงานในด้านเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้อง  และบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ ประกอบด้วย  

1. นางนพภา   ยอพันดุง   หัวหน้าสำนักปลัด   เป็นหัวหน้า 
2. นางสาวนริศรา  นันกลาง   นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ   ผู้ช่วย 
3. นางสาวกนกศรี  ศรีทองหลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  ผู้ช่วย 

 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 
  

                    สุรเทพ  ปั่นกลาง 
    (นายสุรเทพ   ปั่นกลาง) 

       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 

เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
................................ 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด เป็นไปด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบ
ได้จึงกำหนดมาตรการจัดการขอ้ร้องเรียนการทุจริต ดังนี้ 
1. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏบิัติในการร้องเรียน 

1.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
1.1.1 เร่ืองร้องเรียนต้องเป็นเร่ืองที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหาย อัน 

เนื่องมาจากบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ในเร่ืองดังต่อไปนี ้
1. กระทำทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
2. กระทำความผิดต่อตำแหนง่หน้าที่ราชการ 
3. ละเลยหน้าที่ตามกฎหมายทีก่ำหนดให้ต้องปฏิบัต ิ
4. ปฏิบัติงานลา่ชา้เกินสมควร 
5. กระทำนอกเหนืออำนาจหรือหน้าที่หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
1.1.2 เร่ืองร้องเรียนต้องเป็นเร่ืองจริงที่มีข้อมูล มิใช่ลักษณะกลัน่แกล้งหรือสร้างความ 

เสียหายแก่บุคคล และต้องมีหลกัฐานแวดล้อมปรากฏชัดเจน ตลอดจนพยานหลักฐานที่แนน่อน 
1.2 ข้อร้องเรียนที่ใช้ถ้อยคาสุภาพและต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี ้

1.2.1 ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ผู้รอ้งเรียน 
1.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือบุคลากรที่เก่ียวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
1.2.3 การกระทาทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือพฤติกรรม 

ตามสมควรแห่งมูลเหตุที่เก่ียวข้องดังกล่าว 
1.2.4 ลายมือผู้ร้องเรียน 
1.2.5 ระบุ วัน เดือน ป ี
1.2.6 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) 

1.3 กรณีร้องเรียนผ่านกล่องรบัความคิดเห็น หรือมีลักษณะเป็นบตัรสนเทห์ จะรบัพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ
หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชดัแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 

1.4 เร่ืองร้องเรียนที่ไม่รับพิจารณา 
1.4.1 ข้อร้องเรียนมิได้ทำเปน็ลายลักษณ์อักษร 
1.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ได้ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ 
1.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 1.2 

1.5 ช่องทางการร้องเรียน 
1.5.1 ส่งข้อร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงไดท้ี่กล่องรับความคิดเห็น ตั้งอยู่ที่อาคารสานักงานองคก์าร 

บริหารส่วนตำบลโตนด 
1.5.2 ส่งข้อร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ เว็บไซต์ www.tanode.go.th 
 
 

http://www.tanode.go.th/
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1.5.3 ร้องเรียนผ่านศูนยบ์ริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 
 - หมายเลขโทรศัพท์ 0-44955535 
 -ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160  

2. กระบวนการพิจารณาดำเนนิงาน  
2.1 ให้กลุ่มงานธุรการเป็นหลักในการรับเรื่องร้องเรียน  
2.2 เมื่อได้รับเร่ืองร้องเรียนให้เจ้าพนักงานธุรการรวบรวมข้อมลูการร้องเรียน เสนอ นายกองค์การ
บริหาร 

ส่วนตำบลในกรณีที่เป็นบัตรสนเทห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลกัษณะตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศนี้  
2.3 ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นสมควรให้แตง่ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้ 

หน่วยงานหรือผู้ได้รับผิดชอบโดยตรงดำเนินการตามคำสั่งนั้น  
2.4 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับการแต่งตั้ง มหีน้าที่รวบรวม ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้อง 

และพิจารณาไตส่วนหาข้อเท็จจริงว่าเร่ืองร้องเรียนมีมูลหรือไม่อย่างไร โดยให้ดำเนนิการ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งนำ
ความคิดเห็นเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวา่มีการกระทำการทุจริต และประพฤติมชิอบ หรือการทุจริตการ
จัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระทำผิดวนิัยหรือไม่ หากกรณี ไม่มีมูลตามที่ร้องเรียนให้เสนอความเห็นต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สั่งยุติเร่ือง 

2.5 ในกระบวนการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริง ให้ดำเนนิการอย่างลับ และต้องเปิด โอกาส 
ให้บุคลากรผู้ถูกกล่าวหาพิสูจนข์้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 2.6 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ดำเนนิการสอบสวน
และรายงานผลการ สอบสวนตอ่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามระยะเวลาที่กำหนด  

3. การกำกับติดตามข้อร้องเรียน  
3.1 เมื่อมีการดำเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้หน่วยงานหรือมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ 

โดยตรงแจ้งผู้ร้องเรียนทราบภายในสิบห้าวนั เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อ กลับไปยังผู้ร้องเรียนได ้ 
3.2 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเร่ืองที่อยู่นอกเหนืออำนาจการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนตำบล 

โตนด ให้ดำเนนิการ ดังนี้  
1. ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยตรง ในกรณีทีข่้อร้องเรียนระบุ 

ถึงหน่วยงานนัน้ๆ โดยแจ้งให้ผู้รอ้งเรียนทราบทนัทีโดยเร็ว และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด กระบวนการ กำกับและติดตาม และ
การตอบสนองข้อร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 

2. ส่งเร่ืองร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึง หน่วยงานที ่
เก่ียวข้องโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจง้ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ให้ถือว่าเป็นทีส่ิ้นสุดกระบวนการ กำกับตดิตามและ
การสนองข้อร้องเรียนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 

 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั  
 

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 
             สุรเทพ  ปั่นกลาง 

   (นายสุรเทพ   ปั่นกลาง) 
       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 

เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
................................ 

องค์การบริหารสวนตำบลโตนด  มีเจตนารมณใ์ห้การดําเนินงานขององค์การบริหารสวนตำบล มี ความโปรงใส 
เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได ้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโตนดได้มปีระกาศ เจตจํานงสุจริต ในการ
บริหารงานขององค์การบริหารงานส่วนตำบลโตนด  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 เพื่อ ให้การดำเนินการเปน็ไปอย่าง
เป็นรูปธรรม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองการปปอ้งกัน ความขัดแยง้ทางผลประโยชน หรือผล
ประโยชนทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด       จึงเห็นควร   ประกาศมาตรการป้องกนัความขัดแยง้ทางผลประ
โยชนหรือผลประโยชนทับซ้อน ดังนี้  

1. เจา้หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเข้าใจความหมายของความขัดแยง้ทาง      ผลประโยชนหรือ
ผลประโยชนทับซ้อน (Conflict of Interests) หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชนส่วนตนอยูแ่ละมีการใช้
อิทธิพลตามอำนาจหนา้ที่และ ความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลประโยชนสว่นตัวโดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ ผลประโยชน์
ส่วนรวมผลประโยชนท์ับซ้อนมหีลากหลายรูปแบบ ไมจ่ำกัดอยูใ่นรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านัน้ แต่รวมถึงผลประ
โยชนอ่ืนๆที่ไมใช ้ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได  

2. แนวทางการจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชนทับซ้อนให้เจา้หน้าที่ของรัฐยึดในหลัก 4 ประการคือ  
2.1ป้องกันผลประโยชน์สาธารณะ : การทำเพื่อประโยชน์ ของสาธารณะเป็นหนา้ที่หลักตัดสินใจ และ 

ให้คำแนะนําภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย   จะต้องทำงานในขอบเขตหน้าที่พิจารณาความถูก ผิด ไป  ตามเนื้อผา้ 
ไม่ให้ผลประโยชนส์่วนตนมาแทรกแทรง รวมถึงความเห็นและทศันคติส่วนบุคคล ปฏบิัติต่อบุคคล    อย่างเป็นกลาง ไม่
มีอคติลำเอียงด้วยเร่ืองศาสนา อาชีพ จุดยนืทางการเมือง เผาพันธุ ์วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้ เจา้หน้าที่ ไมเ่พียงปฏิบัตติาม
กฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย  

2.2สนับสนนุความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด : การปองกันผลประโยชนทับซ้อนตอ้งอาศัย 
 กระบวนการแสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปรง่ใส นั่นคือ เปดิโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความรับผิดมีวิธีการ ตา่งๆ 
เช่น  โยกย้ายเจา้หนา้ที่จากตำแหน่งที่เก่ียวของกับผลประโยชนทับซ้อน การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตน หรือความ
สมัพันธที่อาจมีผลต่อการปฏิบัตหินาที่ ถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชนทับซ้อน การ ใช้กระบวนการ
อย่างเปิดเผยทั่วหนา้ อันจะทำให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่นแกประชาชน ผูร้ับบรกิาร และผู้มีส่วนเสีย  

2.3 ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏบิัติตนเปน็แบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรือจัดการ  
ผลประโยชนท์ับซ้อนจะสะท้อนถึงหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กร การจัดการ ต้องอาศัย
ข้อมูลนําเขาจากทุกระดบัในองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเร่ืองการใช้ระบบและนโยบาย และ เจา้หน้าที่ต้องจัดการ
กับเรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซ้อนและหัวหน้าหน่วยงานต้องประพฤติตน  ให้เป็นแบบอย่างดว้ย  

3. ข้อไม่พึงปฏิบัติของเจ้าหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนตำบล  
3.1 เจา้หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ไมพ่ึงรับสิ่งตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงนิและไมใ่ช่ตัวเงิน 

ที่มูลค่าสงูเกินความเหมาะสมและได้มาโดยมชิอบ  
3.2 เจา้หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตองปฏิบัติหน้าดว้ยความเป็นกลาง โดยไมน่ําเร่ือง  

ของการเงินและการเมืองเขามาเก่ียวของ  
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4. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปญหาผลประโยชนทับซอน การดําเนินการเพื่อป้องกัน 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์หรือผลประโยชนท์ับซ้อนในหนว่ยงาน โดยสง่เสริมให้เจา้หน้าทีข่ององค์การบริหารส่วน
ตำบล มีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำที่เปน็ผลประโยชนทับซอ้น สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
สว่นรวมได ้รวมถึงเจา้หน้าทีท่ี่ไม่มีพฤติกรรมเข้าขาย มีผลประโยชนทับซอน โดยห้ามเจา้หนา้ทีข่องรัฐดำเนินกิจการที่
เปนการขัดกันระหวง่ผลประโยชน์สวนบุคคล และประโยชนส่วนรวมดังนี้  

1. เป็นคู่สัญญา หรือมีส่วนไดส้ว่นเสียในสัญญาที่ทาํกับหนว่ยงานของรัฐ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ั้น  
ปฏิบัติหนา้ที่ในฐานะเปน็เจา้หนา้ที่ของรัฐ ซึ่งมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนนิคดี  

2. เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือถือหุ้นในบริษัท ที่เปน็คู่สัญญากบัหนว่ยงานของรัฐที่ตนเอง 
ปฏิบัติหนา้ที่ ซี่งมีอํานาจกาํกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี  

3. รับสัมปทานหรือถือสัมปทานจากรัฐอยู่ หรือเป็นคู่สัญญากับรัฐที่มีลักษณะผูกขาด ตัดตอน ไม่วา่ 
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ ห้ามเป็นหุ้นส่วนในห้างหุน้สว่น หรือมีหุ้นส่วนในบริษัทที่รบัสัมปทานหรือถือ สัมปทานจากรัฐ
อยู่เช่นกัน  

4. เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับ 
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบของหนว่ยงานของรัฐที่เจา้หนา้ที่รัฐผูน้ั้นสังกัดอยู ่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ เป็น เจา้หน้าที่ของ
รัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนทางธุรกิจของเอกชน นั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชนทาง
ราชการ หรือกระทบต่อความมอิีสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจา้หนา้ที่ของรัฐผู้นั้น มีขอ้ยกเวนกรณีดังต่อไปนี้  

4.4.1กรณีพ้นจากการดํารงตาํแหน่งมาแล้วยงัไมถ่ึงสอง สามารถเป็นผูถ้ือหุ้นไม่เกิน 5  
เปอรเซ็นต์ จากจํานวนหุ้นทั้งหมดที่จําหนา่ยในบริษทัมหาชนจาํกัด ทั้งนี้ ต้องไมใ่ช่บริษัทที่เปน็คูส่ัญญากับหน่วยงานของ
รัฐ ที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์  

4.4.2กรณีเจา้หน้าที่ของรัฐไดร้ับมอบหมายให้ปฏิบัติหนา้ที่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน 
จํากัด ที่หนว่ยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้ารว่มทุน เช่น รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยวา่
การกระทรวงการคลังเปน็ที่ปรึกษาหรือกรรมการภายในบริษัทจาํกัดหรือบริษัทมหาชน จาํกัด ทีก่ระทรวงการคลังถือหุ้น 
หรอืรวมทุน 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั 
 

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561  
 
 

       สุรเทพ  ปั่นกลาง 
    (นายสุรเทพ   ปั่นกลาง) 

                นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลโตนด 
 
 
 
 
 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 

เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
................................ 

 เพื่อใหการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตาํบลโตนด เปนไปตามเจตจาํนงสุจริต ตาม แนวนโยบายของผู
บริหารองคการบริหารสวนตาํบล ในดานความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เปดโอกาสให ผรูับบริการ   หรือผูมีสวนได
สวนเสียเขามามสีวนรวม ในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตาํบลในทุกระดับ องคการบริหารสวนตาํบลโตนด 
บริหารราชการแบบมีสวนรวม โดยใหผูรับบริการหรือผูมีสวนได สวนเสียเขามามสีวนรวมในการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตาํบลตามความเหมาะสม ดงันี้  

1. การมีสวนรวมในการใหขอมูลขาวสาร โดยใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆขององคการ บริหารสวน
ตําบลหรือสวนราชการภายในแกผูรับบริการ ผมูีสวนไดเสีย  

2. การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น โดยเปดโอกาสใหผรูับบริการ ผมูีสวนไดสวนเสียรวมแสดง ความ
คิดเห็น รวมทั้งใหขอเสนอแนะ เก่ียวกับการดําเนินการ หรือการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตาํบลและ สวน
ราชการภายในอยางเปนระบบ  

3. การมีสวนรวมใหเขามามีบทบาท โดยเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผมูีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมทํางาน ใน
กระบวนการวางแผนและตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลระหวางองคการบรหิารสวนตําบล หรือสวน
ราชการภายในกบัผรูับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางจริงจงั และมีจุดมงุหมายที่ชัดเจน 

 4. การมีสวนรวมในการสรางความรวมมือ โดยเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผมูีสวนไดสวนเสียมบีทบาท ในการ
ตัดสินใจ ตั้งแตระบุปญหา พัฒนาทางเลือก และแนวทางแกไขรวมทั้งการเปนภาคีในการดําเนนิกิจกรรมของ องคการ
บริหารสวนตาํบลหรือสวนราชการ  

5. มีสวนรวมในดานการดําเนนิงานขององคการบริหารสวนตำบล โดยเปิดโอกาสใหผู้รับบริการ ผู้มี สวนไดสวน
เสียมีบทบาทในการรวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอองคการบริหารตำบลโตนด ตลอดจน เปดิโอกาสให
บุคลากร รวมแสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะการปฏบิัติงานของผูบริหารโดยมีปลัดองคการ บริหารสวนตำบล
โตนด เปน็ผู้กำกบัดูแล 

 
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกนั 
 

 ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 

       สุรเทพ  ปั่นกลาง 
    (นายสุรเทพ   ปั่นกลาง) 

                         นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลโตนด 
 



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง 

................................ 
 เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลโตนด เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล มคีวาม โปรงใส 

ตรวจสอบได ตลอดจนสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทจุริตและ นโยบายของ
รัฐบาล องคการบริหารสวนตาํบลโตนด จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมความโปรงใส ในการจัดซื้อ จัดจาง ดังนี้  

1. ใหเจาหนาที่ขององคการบรหิารสวนตําบลโตนด ซึง่ปฏบิัติหนาที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง ดาํเนินการเผย
แพรการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

๒. ใหเจาหนาที่ของ องคการบริหารสวนตําบลโตนด ซีง่ปฏบิัติหนาที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง ดาํเนินการ
บันทึกรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐใหเปนไปตาม ขั้นตอนของระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดย ดําเนินการในระบบเครือขาย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางผานระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Goverment 
Procurment e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาํหนดแตละข้ันตอนดังนี้  

 (1) จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง 
 (2) ทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง 
 (3) ดําเนินการจัดหา  
(4) ขออนุมัติซื้อหรือจาง 
 (5) การทําสัญญา  
(6) การบริหารสัญญา  
(7) การควบคุมและการจาํหนาย  
3. หามมิใหเจาหนาที่ของ องคการบริหารสวนตําบลโตนด  ซึ่งปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัด จาง เขาไป

มีสวนไดสวนเสียผยูื่นขอเสนอหรือคูสัญญาของ องคการบริหารสวนตาํบลโตนด และให คณะกรรมการตางๆ ที่ไดรับการ
แตงตั้งใหมีหนาที่รับผดิชอบเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางและตองใหคํารับรองเปน หนังสือวาจะไมเขาไปมีสวนไดสวนเสีย
กับผยูื่นขอเสนอหรือคูสัญญาของ องคการบริหารสวนตาํบลโตนด  

4. หามมิใหเจาหนาที่ของ องคการบริหารสวนตําบลโตนด ซึ่งปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัด จาง ยอมใหผู
อ่ืนอาศัยหนาที่ของตนหาผลประโยชนจากการจัดซื้อจัดจางกับ องคการบริหารสวนตําบลโตนด 

5. ใหหัวหนาหนวยงาน กํากับ ดูแล การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาทีผ่บูังคับบัญชาซึง่ปฏิบตัิหนาที่ เก่ียวกับการ
จัดซื้อจัดจางใหเปนไปดวยความเรียบรอย กรณีปลอยปละละเลยใหถือเปนความผิดทางวินยั 

 จึงประกาศใหทราบและถือปฏบิัติโดยทัว่กัน 
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สุรเทพ  ปั่นกลาง 
        (นายสุรเทพ  ปั่นกลาง) 

              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 
 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 

เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน 
................................ 

เพื่อใหการดเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและภารกิจอื่น เปน็ไปดวยความโปรงใส สามารถ ตรวจสอบได 
และปองกันการใหหรือรับสินบน องคการบริหารสวนตําบลโตนด จึงกหนดมาตรการปองกัน การใหหรือรับสินบน เพื่อ
ใหบุคลากรองคการบริหารสวนตำบลโตนด ถือปฏิบัติ ดังนี้  

1. ห้ามใชตําแหนงหนาที่หาผลประโยชนใหตัวเอง ครอบครัว หรือพวกพอง  
2. ห้ามรับผลประโยชนอยางใดจากการปฏิบัติหนาทีน่ั้น  
3. ห้ามใชตําแหนงหนาที่ เพื่อเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง  
4. ห้ามนําเจาหนาที่หรือทรัพยสินของทางราชการไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว 
5. ห้ามนําขอมูลลับหรือขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนตนเองหรือบุคคลอื่น  
6. ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบ กํากับ ติดตาม ควบคุม พฤติกรรมของเจาหนาที่อยางใกลชิดหาก พบวามี

พฤติกรรมที่สุมเสี่ยงกับการใหหรือรับสินบนใหมีการตักเตือน เพื่อปองกันเหตุที่จะ เกิดขึ้น 
 
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกนั  
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        สุรเทพ  ปั่นกลาง 
    (นายสุรเทพ  ปั่นกลาง) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

................................ 
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด มีเจตนารมณ์ในการดำเนนิงานขององค์การบริหารส่วนตำบล มีความ

โปร่งใสเปน็ธรรม ปราศจากการแทรกแทรงใดๆ ที่ทำให้ขาดความเป็นกลาง สงวนรักษาไว้ซึ่ง ประโยชน์ของส่วนรวม 
และมีเหตุผลในการใช้ดลุพินิจทีเ่หมาะสมตรวจสอบได้ จึงเห็นควรกำหนดมาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจขึน้ เพื่อ
เป็นแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลกรขององค์การบริหาร ส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติการ และขั้นตอนที่เก่ียวข้อง โดยมีนโยบายและกรอบแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี้ นโยบาย 

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ยึดมั่นและสนับสนนุในระบบและกลไกในการใช้ดุลยพินิจ ของบุคลากร
ผู้ปฏิบัตงิาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องโปร่งใส เปน็ธรรมและมีประสิทธิภาพ  

2. องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ให้ความสำคัญกบัการปฏิบตัิงานของบุคลากรตาม กฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ มาตรการ คู่มือการปฏิบัติงาน และขัน้ตอนที่เก่ียวข้อง  

3. องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด เห็นควรให้มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัตงิานของบุคลากร เพื่อกำกับการ
ปฏิบัติงาน และตรวจสอบการใช้ดุลพนิิจของบุคลากรตามมาตรฐานที่เก่ียวข้อง กรอบแนวทางปฏิบัติ กรอบแนวทางการ
ตรวจสอบการลดการใช้ดลุพินจิของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ให้ครอบคลุมใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่  

1. การลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในการดำเนนิงานตามภารกิจหลัก  
1.1 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการปฏิบัตงิาน ตลอดจนการใช้

ดุลพินิจของผู้ใตบ้ังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการ ปฏิบัติงาน 
และขั้นตอนที่เก่ียวข้อง  

1.2 หากพบว่าภารกิจใดยังไม่มมีาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐาน นัน้ๆ ไม่ทันสมยั
หรือไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติหรืออาจก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจที่อาจนำมาซึ่งความไมโ่ปร่งใสเป็น ธรรมและมี
ประสิทธิภาพ ให้ผู้บังคบับัญชาของหน่วยงานที่รบัผิดชอบหลัก และ/หรือ ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐาน/ คู่มือการ
ปฏิบัติงานเสนอเพื่อทบทวนในมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน ดังกล่าว  
2. การลดการใช้ดุลพินิจในการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

 2.1 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัตงิาน ตลอดจนการใช้
ดุลพินิจของผู้ใตบ้ังคับบัญชา ให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บังคับ มาตรฐาน คู่มือ การปฏิบัติงาน 
และขั้นตอนที่เก่ียวข้องกับการจดัซื้อจัดจ้าง การใช้จา่ยงบประมาณ และการบริหารจัดการ ทรพัยากรภาครัฐ  

 2.2 กรณีจัดซื้อจัดจ้างด้วยวงเงินเล็กน้อยที่ดำเนนิการได้โดยไมต่้องแต่งตั้ง คณะกรรมการให้
เจ้าหน้าที่พสัดุพิจารณาโดยสืบราคาจากท้องตลาด และเลือกรายที่เสนอราคาต่ำที่สุด  
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2.3 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยคณะกรรมการ หากทราบว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา เป็นผู้มสี่วนได้

เสียกับประธานกรรมการ หรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการหรือ ประธานกรรมการ
ทราบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมหรือจำเป็นในการทบทวนองค์ประกอบของ คณะกรรมการตลอดทั้งห้ามมิ
ให้เข้าร่วมประชุมหรือมีมติในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญานั้น หรือกรณีจำเป็นที่ต้องมีการ
ชี้แจงในบางเร่ือง เมื่อได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากที่ประชุม  

2.4 กรณีการตรวจรับงาน ให้ตรวจรับภายในรอบระยะเวลาของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับตลอดจน
แนวทางที่องค์การบริหารส่วนตำบลโตนดกำหนด หากไมส่ามารถดำเนินการใด้ให้แจ้ง เหตุผลให้ผู้มีอำนาจ
หน้าที่ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป  

2.5 กรณีการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้หน่วยงานที่กำกับทรัพย์สินนั้น ทำทะเบียนการยืม-
การคืน และมีการตรวจสอบรายงานผลต่อผูบ้ังคับบัญชาเปน็ประจำ 

 2.6 มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์คงเหลือประจ าปี ท าหนา้ที่ ตรวจสอบควบคุม
พัสดุหรือครุภัณฑ์ ของส านักงานให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใส  

2.7 มอบหมายกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานกลาง มีหนา้ที่ตรวจสอบการใช้จา่ย และบรหิาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐของส านักงาน เพื่อประมวลให้เห้นถึงปญัหา อุปสรรค และแนวทางการ ปรับปรุง
อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง  
3. การลดการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล  

3.1 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัตงิาน ตลอดจนการใช้
ดุลพินิจของผู้ใตบ้ังคับบัญชาในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน 
คู่มือการปฏิบัติงาน และขัน้ตอนที่เก่ียวข้อง โดยคำนงึถึงระบบคุณธรรม ความรู้ ความสามารถของบุคลากร 
ความเสมอภาคเป็นธรรม และประโยชน์ทางราชการ  

3.2 กำหนดให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลโตนดจัดทำ ระบบและเอกสาร
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานบุคคลให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ทั้งเร่ืองการสรรหา และคัดเลือก
บุคลากร การบรรจุและแตง่ตั้งบุคลากร และการพัฒนาบุคลากรอาทิการกำหนดหลักเกณฑ์ในการ พิจารณา
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร รายชื่อผูส้มัครเพื่อเลื่อนตำแหน่ง ระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพที่สามรถใช้เป็นหลักฐานประกอบในการพิจารณาความดีความชอบ หรือ เลื่อน 
ตำแหน่งบุคลากร มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ แนวทางการสรรหาและคัดเลือก บุคลากร ตลอดจน ผล
การพิจารณาที่เก่ียวข้อง แผนความก้าวหนา้ในอาชพี และแผนการพัฒนาบุคลากร ช่องทางการแจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียน กรณีพบว่ามีบคุลากรคนใดในองค์การบริหารส่วนตำบล มีการใช้ดุลพนิิจอันกอ่ให้เกิดความไม่
เป็น ธรรม และขัดต่อประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนด พ.ศ. 
2562 สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ตามช่องทางดังตอ่ไปนี้  

1. รายงานต่อผูบ้ังคับบัญชาตามลำดับ  
2. แจ้งทางไปรษณีย์หรือร้องเรียนด้วยตนเองที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 238 หมู่ที่ 

6 ตำบลโตนด อำเภอโนนสงู จังหวัดนครราชสีมา  
3. แจ้งทางเว็บไซต์สำนักงาน ไดท้ี่ www.tanode.go.th  
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ทั้งนี้ข้อร้องเรียนต่างๆ จะนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อมอบหน่วยงานที่เก่ียวข้องสืบสวน 
ข้อเท็จจริง หาข้อมูลและเป็นความผิดทางวนิัยจะดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของ 
กฎหมายต่อไป 

  
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั  
 

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 

        สุรเทพ  ปั่นกลาง 
    (นายสุรเทพ  ปั่นกลาง) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 
 
 
 
 
 


