
  
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน 

กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ประจำปีงบประมาณ 2563 

…………………………………………………………….. 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทางองค์การบริหารส่วน

ตำบลพุทธบาท จึงได้จัดทำหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต / 
แจ้งเบาะแส ต้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือทำหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม 

เพ่ือให้การดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล
พุทธบาท เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง หลักเกณฑ์ 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ประจำปีงบประมาณ 2563 " 

ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้ 
"เจ้าหน้าที่" หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างใน

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 
"ทุจริต" หมายความว่า การแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
"ประพฤติมิชอบ" หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการ

อย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คำสั่งอย่างไดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วน
ราชการไม่ว่าการปฏิบัติหรือละวนการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงการ
ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 

"ข้อร้องเรียน" หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าทีโ่ดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิ
บาล ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 

 
"การตอบสนอง" หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนำ

เรื่องร้องเรียนเขา้สู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ตำเนินคดีหรืออ่ืนๆตามระเบียบกฎหมาย 



พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือศมคืบหนของการดำเนินการภายในเวลา 15 วัน ทั้งนี้ กรณีข้อร้องเรียน
ไม่ได้ระบุชื่อที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อไดห้รือทางอีเมลติดต่อของผู้องเรียน จะพิจารณากรตอบสนอง
สิ้นสุดที่การนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนกำรสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตัดเตือนดำนินคดี หรืออ่ืน ๆ ตามที่
ระเบียบกฎหมาย 

ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 

31.1 เรื่องท่ีจะนำมาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
(2) กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
(3) ละเลยหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
(4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
(5) กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
3.1.2 เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช้ลักษณะกระแสข่าวที่สร้าง

ความเสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 

3.21 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
3.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
3.23 การกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง

หรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางของการทุจริตของเจ้าหน้าที่ อย่าง
ชัดเจนเพื่อดำเนินการสืบสวน สอบสวน) 

3.2.4 คำขอของผู้ร้องเรียน 
3.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
3.2.6 ระบุ วัน เดือน ปี 
3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 

3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ 
หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏข้อแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 

3.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
3.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ 
3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ 
3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2 
 
 
 
 
 
 
 



3.5 ช่องทางการร้องเรียนผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
3.5.1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนองโดยตรงที่ องค์การบริหารส่วน

ตำบลพุทธบาท ที่ตั้ง 429 หมู่ที่ 24 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150 
3.5.2 ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ที่ https://www.puttabath.go.th/ร้องเรียน

ร้องทุกข์ อบต.พุทธบาท 
3.5.3 ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 
3.5.4 ร้องเรียนหางตู้ไปรษณีย์ 

- หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อไม่ร้องเรียน) 

3.5.5 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ /ศูนย์ดำธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธ
บาทโทร. 0-5676-1559 

3.5.6 ร้องเรียนผ่านทางเฟสบุค "องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท" 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 

(นายสมเดช  ธรรมา) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.puttabath.go.th/


 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 
เรื่อง มาตาการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท    ประจำปี

งบประมาณ 2563 
................................................................... 

 
เพ่ือให้ให้การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปริหาส่วนตำบลพุทธบาท มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์

สูงสุกแก่หน่วยงานและสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจังและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คือ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วน
ตำบลพุทธบาท จึงกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการ
จัดซื้อจัดจ้างดังนี้ 

1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางของหน่วยงาน พร้อมปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานภายใน 30 วัน
ทำการ หลังจากได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้
มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณ 

2. จัดให้มีการบันที่กรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการ และข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ ภายใน 5 วันทำการ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละ
โครงการ และ จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีการร้องขอตามรายการ 
ดังต่อไปนี้ 

2.1  รายงานขอซื้อขอจ้าง 
2.2  เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี) 
2.3  ประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวนและเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2.4  ข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอราคาทุกราย 
2.5  บันทีกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
2.6  ประกาศผลผู้ชนะของแต่ละโครงการ 
2.7  จดัทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือ

ข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี) 
2.8  บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
3. ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่มีหนา้ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีส่วนได้เสีย

กับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

4. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ ดำเนินการโครงการที่เอ้ือ
ผลประโยชน์กับตนองหรือเครือญาติทั้งที่เก่ียวกับตัวเงิน หรือทรัพย์สินและผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่มิใช้รูปตัวเงิน
หรือทรัพย์สิน 

 



5. จัดให้มีระบบตรวจสอบเพ่ือป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาของ
หนว่ยงานสำหรับผู้ที่มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และเจ้าหนา้ที่จัดซื้อจัดจ้าง โดยเจ้าหนา้ที่รายงานผล
การดำเนินการตรวจสอบเพื่อป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานตาม
แบบฟอร์มที่กำหนดเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกเดือน 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 
 

 
 
 
(นายสมเดช  ธรรมมา) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

คำสั่งองคก์ารบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 
    ๑๕ / 2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต 
…………………………………………………… 

ด้วย รัฐบาลมีนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในงานส่วนราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เพ่ือใหเ้ป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและเพ่ือประโยชน์แก่ทาง
ราชการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต ประกอบด้วย 

 
๑. นายฉ่ำ เมืองเดช รองนายก อบต.   ประธานกรรมการุ  
๒. นายไพศาล ยามวัน  รองนายก อบต.   รองประธานกรรมการ 
๓. นายมานัส เสนานุส  ปลัด อบต.พุทธบาท   กรรมการ 
๔. นายเจษฎาภรณ์  มากแก่น รองปลัด อบต.พุทธบาท  กรรมการ 
๕. นายวีรศักดิ์  ศิลปาภิสันทน์ ผู้อำนวยการกองช่าง   กรรมการ 
๖. นางนงเยาว์  ทองจันทร์  ผู้อำนวยการกองคลัง   กรรมการ 
๗. นายสง่า  อ่ิมอุรัง  รกท.ผู้อำนวยการกองการศึกษาๆ กรรมการและเลขานุการ 
 
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่ตำบลพุทธบาท 

หรือที่เก่ียวข้องกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท รวมทัง้มีหน้าที่สอดส่องดูแลสืบสวนหรือ
สอบสวนเรื่องดังกล่าว นำเสนอข้อเท็จจริงต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม เพ่ือพิจารณาสั่งการ
ต่อไป 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

(นายสมเดช  ธรรมมา) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 
เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 

ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
................................................................. 

ตามท่ี คณะรัฐมนตรีได้มีมติมือวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้า
ร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
TransparencyAssessent : A) ซึ่งในแบบประเมินกำหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงาน กำหนดนโยบาย มาตรการ 
แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ๖ ด้าน ได้แก่ 

๑. ด้านความโปร่งใส 
๒. ด้านความพร้อมรับผิด 
๓, ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
๕. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน 
๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
ฉะนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม เป็นไปด้วยความมีคุณธรรม โปร่งใส ตามแนวทางประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม จึงกำหนด
นโยบาย/มาตรการ ไว้ดังนี้ 

๑. นโยบายด้านความโปร่งใส 
๑.๑ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตาม

ภารกิจหลักโดยให้ระบุรายละเอียดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วมในการดำเนินการในแต่ละชั้นตอนด้วย 
ดังนี้ 

๑.๑.๑ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงานโครงการ 
๑.๑.๒ จัดทำแผนงานและโครงการ 
๑.๑.๓ ดำเนินโครงการ 

1.๒ ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส ดังนี้ 
๑.๒.๑ ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภายในระยะเวลา ๓๐ 

วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
1..๒๒ เผยแพข้อมูลอย่างเป็นระบบเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้

สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบ ชื่อโครงการงบประมาณผู้ซื้อชอง ผู้
ยื่นซอง ผู้ได้รับคัดเลือก 

๑.๒.๓ กำหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑.๓ ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้
สาธารณะรับทราบผ่านเว็บไซต์และสื่ออ่ืนๆ ดังนี้ 



๑.๓.๑  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
 ระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด 

๑.๓.๒  ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการ 
จัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ 

๑.๓.๓  ประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคำกลางแต่ละโครงการ 
๑.๓.๕  ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องตันในการซื้อหรือจ้างแต่ 

ละโครงการ 
1.๓.๕ ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการ 

จัดซื้อจัดจา้งและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
๑.๔ วิเคราะหผ์ลการจัดซื้อจัดจ้าง 

๑.๔.1 ให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

๑.๔.๒ นำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

๑.๕ มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี้ 
๑.๕๑ มีหน่วยประขาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการหน่วยงาน 
๑.๕ มีข้อมูลอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

หรือสื่ออ่ืนๆ 
๑.๕๓ มีการเผยแพร่ข้อมูลตลอดเวลาทำการ 

1.๖ มีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานดังนี้ 

๑.๖.1 มีการกำหนดซ่องทางการร้องเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการ 
เรื่องร้องเรียน 

๑.๖.๒ มีการกำหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
๑.๖.๓ มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่อง

ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
๑.๖๔ มีรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหา 

อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ 
๒. นโยบายด้านความพร้อมรับผิด 

๒.๑ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เต็มใจเต็มความสามารถมีความกระตือรือร้น มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

๒.๒ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จะต้องให้ความสำคัญกับการ 
ปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบมากกว่าเรื่องส่วนตัว 

๒.๓ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จะต้องมีส่วนร่วมในความ
รับผิดชอบเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของตนเอง 

๒.๔ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จะต้องแสดงเจตจำนงที่จะมุ่งนำ 
หน่วยงานให้มีการดำเนินงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากงานนั้นส่งผล
กระทบและวามเสียหายต่อสังคมโดยรวม 



๒.๕ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จะต้องสนับสนุนงบประมาณ
หรือการดำเนินการเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสแลซื่อสัตย์สุจริตมากขึ้นในหน่วยงาน 

๒.๖ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จะต้องเปิดโอกาสพร้อมรับฟัง
การวิพากษ์หรือติชมจากประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๓. นโยบายด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
๓.๑ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จะต้องไม่เรียกรับเงินหรือ

ผลประโยชน์อื่นใดเพ่ือแลกกับการให้บริการหรืออำนวยความสะดวก 
๓.๒ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จะต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่เพ่ือ

เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 
๓.๓ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใน

สัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ ของหน่วยงาน 
๓.๔ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จะต้องไม่มีความเก่ียวข้องเชิง

อุปถัมภ์หรือมีผลประโยชน์ร่วมกับคู่สัญญา โครงการ หรือสัมปทานใดๆ 
๓.๕ การดำเนินงาน/การอนุมัติต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทจะต้อง

ไม่มีการแทรกแซง จากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอำนาจเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
๔. นโยบายด้านวัฒนธรรมคณุธรรมภายในองค์กร 

๔.๑ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จะต้องมีการถ่ายทอด
พฤติกรรมการทำงานที่ดี มีคุณธรรมและซื่อสัตว์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ 

๔.๒ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เมื่อพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้น 
จะต้องไม่เพิกเอยและพร้อมที่จะดำเนินการร้องเรียน แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลแก่กลุ่มตรวจสอบภายใน เพ่ือให้
เกิดการตรวจสอบการทุจริตนั้น 

๔.๓ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จะต้องไม่ทนและยอมรับต่อ
การกระทำการทุจริตทุกรูปแบบ 

๔.๔ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จะต้องไม่นำวัสดุ อุปกรณ์และ
ของใช้ในราชการไปใช้ส่วนตัว 

๔.๕ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่
เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

๔.๖ ให้มีการทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถยับยั้งหรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๗ หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องดำเนินงานอย่างอิสระไม่ถูกแทรกแซงจาก
ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ และสมารถยับยั้งหรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๘ ให้มีการดำเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
๔.๔.๑ ให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔.๘.๒ ให้มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
 
 



๔.๘.3 ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความรู้เรื่อง 
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 

๔.๘.๔ ให้มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๔.๙ ให้มีการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ดังนี้ 
๔.๙.๑ ให้มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินกรตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อนำมาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ทุจริตของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

๔.๙.2 ให้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔.๑๐ ให้มีการรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน ดังนี้ 
๔.๑๐.1 ให้มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือการบริหารงานที่

โปร่งใส 
๔.๑๐.๒ ให้มีกิจกรรมท่ีแสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงาน

ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 
๕. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน 

๕.๑ การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนระดับ พิจารณาความดีความชอบ หรือ
การให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ต้องไม่ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ เส้นสาย หรือผลประโยชน์อื่นๆ แอบแฝง ดังนี้ 

๕.๒ สร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษาเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี  
๕.๓ ให้มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ 

ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
๕.๔ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปด้วยความจำเป็น คุ้มค่า โปร่งใส และ

ตรวจสอบได้ 
๕.5 ให้มีการอธิบายรายละเอียดของงาน กำหนดเป้าหมาย ติดตามให้คำแนะนำ และ

ร่วมแก้ปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
๕.6 ให้มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความ

พร้อมอย่างสม่ำเสมอ 
๕.7 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ 

ชั้นตออย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้องอยู่เสมอ 
๕.๙ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลัก

ความเปน็ธรรมเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 
๕.๑๐ ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ดังนี้ 

๕.๑๐.๑ ให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่เป็นปัจจุบัน 
๕.๑๐.๒ ให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก โดยต้องมีสาระสำคัญเกี่ยวกับผลผลิตและผลลัพธ์ของกาปฏิบัติงาน มีการ
เปรียบเทียบขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ในคู่มือกับการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ตลอดจนปัญหา
อุปสรรคและแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 


