
 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน 
เรื่อง  มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................... 
  เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน มีความโปร่งใส เกิดประสิทธิผลและ
ตรวจสอบได้ ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 และแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ก าหนด ตลอดทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้
เสียเข้ามีส่วนร่วมในการรับรู้ และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน จึงได้มีการ
ก าหนดมาตรการขึ้น ดังนี้  

1.จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ปิดประกาศ ณ องค์การบริหารส่วนต าบล และเผยแพร่
ผ่านเว็ปไซด์หน่วยงาน 

2.ปิดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ณ องค์การบริหารส่วนต าบล และเผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์
หน่วยงาน 

3.ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เข้ารับการอบรม เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และ
ทักษะต่างๆตามที่ กรมบัญชีกลางก าหนด 

4.จัดท าคู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
5.ห้ามมิให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญากับ

องค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ การมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 

6.ห้ามมิให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ด าเนินงานโครงการ
ที่เอ้ือผลประโยชน์กับตนเองหรือผู้อื่น ทั้งท่ีเกี่ยวกับตัวเงิน หรือทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่มิใช้รูปแบบตัวเงิน
หรือทรัพย์สิน 

7.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนด้านการทุจริต ให้รับทราบโดยทั่วกัน 
8.จัดให้มีระบบตรวจสอบเพ่ือปูองกันการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญากับ

องค์การบริหารส่วนต าบล โดยการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และให้รายงานผลด าเนินการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชา
รับทราบ 

 
 
 
 



 
9.ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560 

มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จัดท าสรุปผลการพิจารณาเป็นรายเดือน ทุกๆเดือน (ตามแบบ สขร.1) 

 
ทั้งนี้ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และถือเป็นแนวปฏิบัติ 

   สั่ง ณ วันที่    8    เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 

                             

                    ( นายจักรพงษ์  หงษ์วิเศษ ) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน 

เรื่อง มาตรการปูองกันละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือส าหรับประชาชน 
.................................................... 

  ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
ตามมารตา 7 ได้ก าหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาตผู้อนุญาตจะต้องจัดท า
คู่มือประชาชน...” โดยมีเปูาหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนลดต้นทุนของประชาชนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการลดการใช้ ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบนั้น  

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน ได้ก าหนดมาตรการปูองกันละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือส าหรับ
ประชาชน โดยประชาชนผู้รับบริการสามารถร้องเรียนปัญหาในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม คู่มือประชาชนได้ที่
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน ห้องส านักปลัด องค์การบิหารส่วนต าบลโคกว่าน และ
หมายเลขโทรศัพท์ 044-114437 หรอืร้องเรียนผ่านเว็ปไซด์ http://www.kokwan.co.th 

  ทั้งนี้ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  

     สั่ง ณ วันที่  8   เดือน มิถุนายน 2563 
 

                  
   ( นายจักรพงษ์  หงษ์วิเศษ ) 

                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน 

เรื่อง มาตรการปูองกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
และการให้หรือรับสินบน 

.......................................................... 
  ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็น
รูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับ
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและภาพลักษณ์ของ
องค์กร 
  การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 103 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เมื่อการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดนั้นได้ มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอนุญาตให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนอ ซึ่งการรับ
ทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้ าใจ” ดังนั้น การรับสินน้ าใจ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดด้วย หากเจ้าหน้าที่ของละเลย หรือไม่สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้นเป็น
เรื่องสินน้ าใจหรือสินบนแล้ว จะท าให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติผิดกฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สิน
นั้นด้วย แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแยกแยะหรือจ าแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้วก็จะ
สามารถปูองกันไม่ให้มีการละเมิดประมวลจริยธรรม รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ของภาครัฐได้  
  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” “ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ ถ้อยค าเหล่านี้ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระท าที่ขัดต่อหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี (Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึง
หมายถึงความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวทั้งเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพลตามอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว เพ่ือช่วยปูองกันมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น  
  เพ่ือเป็นการปูองกันมิให้ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือ
รับสินบนขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน จึงก าหนดมาตรการข้ึน ดังนี้ 



  1. บุคลากรขององค์กร ต้องมีความเข้าใจในความหมายของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) 
  2. บุคลากรขององค์กร จะต้องปกปูองผลประโยชน์ทางราชการ และสาธารณะ 
  3. บุคลากรขององค์กร ต้องให้ความส าคัญกับการด าเนินงานด้วยความโปร่งใส 
  4. บุคลากรขององค์กร ต้องไม่เรียกเก็บเงิน ทรัพย์สิน หรือสิ่งอ่ืนใด จากผู้บริการ ผู้รับจ้าง เกิน
ความเหมาะสม และได้มาโดยมิชอบ 
  5. บุคลากรขององค์กร ไม่พึงท างานในภาคธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน หรือการจัดซื้อจัด
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  6. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลทุกระดับ เห็นความส าคัญและมีจิตส านึก 
ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพ่ือปูองกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้
หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 
  7. การฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระท าความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้องด าเนินการ
ทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
  8. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ที่เป็นการฝุาฝืนการรับทรัพย์สินฯ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 103 จะต้องรับโทษ
ตามมาตรา 122 มีโทษจ าคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
  9. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือจากการใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ และได้เรียก รับ ทรัพย์สินจาก การปฏิบัติ
หน้าที่นั้นๆ การรับทรัพย์สินใจกรณีนี้จึงเป็น การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นจะมี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 มีโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิตและปรับตั้ง
แต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 
  10. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

  ทั้งนี้ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และถือเป็นแนวปฏิบัติ 

   สั่ง  ณ  วันที่  8   เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 
 
                                                                                      

                     
       ( นายจักรพงษ์  หงษ์วิเศษ ) 
                                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน 
  

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน 
เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

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

  ตามท่ีมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยเหตุผลในการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในระบบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ
ทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มรความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากขึ้น สมควร
ก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจ ากัดเฉพาะ
ข้อมูลข่างสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชน ทั้งนี้เพ่ือ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะปก
ปักรักษาประโยชน์ของตนได้อีกประการหนึ่งด้วย ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  เพ่ือให้สอดพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน จึงได้ก าหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะขึ้น 
เพ่ือให้ประชาชนและทุกภาคส่วน สามารถตรวจสอบได้ ดังนี้ 
  1. ก าหนดแนวทางในการพิจารณาเนื้อหาในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
  2. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นปัจจุบัน 
  3. แต่งตั้งบุคลากรเพ่ือท าหน้าที่คัดกรองข้อมูลที่เปิดเผย โดยค านึงถึงลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่
หน่วยงานต้องเผยแพร่ โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
  4. แต่งตั้งบุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน 
  ทั้งนี้ หากมีเหตุการณ์ส าคัญ ฉุกเฉิน/เร่งด่วนเกิดข้ึนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน และ
มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดย
ด่วน 
 
  สั่ง  ณ  วันที่  8    เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 

                                                                         
      ( นายจักรพงษ์  หงษ์วิเศษ ) 
                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน 



 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน 

เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
…………………………………………….. 

  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2540-2564)
และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี 2562 ได้
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ดังนั้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกว่าน จึงได้ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกว่าน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน ดังนี้ 

  แนวทางให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 
 1. เข้าร่วมการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในการ
จัดท าแผน การจัดการงานประเพณี โครงการงานส าคัญ กิจกรรมต่างๆขององค์กร 
2. เข้าร่วมกิจกรรม และโครงการต่างๆ โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมการตรวจสอบ 
3. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบ ตรวจรับงานในส่วนของภาคประชาชน 
4. เข้าร่วมประเมินองค์กร ด้านต่างๆจากการตอบแบบประเมิน 

  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน จะเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่านไม่ว่าจะเป็นในลักษณะการเข้าร่วมในการจัดท า
แผนงาน การประชาคม การด าเนินงานสม่ าเสมอ 

  สั่ง  ณ  วันที่   8    เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2563 

       

                                                                            
                          ( นายจักรพงษ์  หงษ์วิเศษ ) 
                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน 
 

 
 



 
 
 
                              
  
                                    

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน 
เรื่อง   มาตรการการใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจในการอนุมัติ 

ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับการอบรม 
………………………………………………………………. 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน  มีความมุ่งมั่นในการด าเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลต่อการด าเนินงานอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ สงวน
ไว้ซึ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจในการอนุมัติให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
เข้ารับการอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 จึงก าหนดมาตรการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1. ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ทุกระดับต้องปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 
  2. ผู้มีอ านาจ และเจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องในเรื่องดังกล่าว จะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่อง 
ที่พิจารณาให้เข้ารับการอบรม 
  3. การขออนุมัติเข้ารับการอบรม ต้องมีรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรระบุเหตุที่มา ข้อเท็จจริง 
และข้อกฎหมาย เพ่ือสนับสนุนการใช้ดุลพินิจ เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้น 
  4. การพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจ แบ่งเป็นกรณี ดังนี้ 
      4.1 กรณีร้องเรียนโต้แย้งดุลพินิจขององค์การบริหารส่วนต าบล (ไม่ว่าจะระบุตัวพนักงาน
หรือไม่ก็ตาม) ให้ส านัก, กอง, ฝุายงาน ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ด าเนินการและหรือมีหนังสือตอบผู้ร้องโดยตรง ทั้งนี้ หากผู้
ร้องไม่เห็นด้วย เรื่องก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ 
                         4.2 กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับใช้อ านาจ, การปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง (ไม่ว่าจะระบุตัวพนักงาน
หรือไม่ก็ตาม) ให้องค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งคณะกรรมกรรม ขึ้นมา 1 ชุด เพื่อเป็นคณะท างานสอบถามหา
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น แล้วจึงสรุปผลการพิจารณาเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อหาข้อยุติเรื่อง หากเห็นว่าเรื่องร้องเรียนมี
ประเด็นที่ควรพิจารณาความผิดทางวินัย ให้ตั้งคณะกรรมการ ขึ้นมาอีก 1 ชุด เพื่อพิจารณากลั่นกรองอีกชั้นหนึ่ง   

ทั้งนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป  

ประกาศ ณ วันที่  8 มิถุนายน 2563 
                                                                                                                                                          
 
                
                                                              ( นายจักรพงษ์  หงษ์วิเศษ ) 
                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน 



 
 
 
                              
  
                                    

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน 
เรื่อง   นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปี พ.ศ. 2563 
………………………………………………………………  

 
การจัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐประจ าปี พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่านมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 
1. เพื่อจัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพ่ือประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน 
 2. เพื่อสร้างแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน และได้ก าหนดนโยบาย ไว้ดังนี้ 
 1. ส านัก, กอง และฝุายงาน ตามโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องด าเนินการบริหารความ
เสี่ยงเพ่ือประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปี เป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงาน 
  2. ก าหนดให้ใช้คู่มือการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปี พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่านเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน 

3. ให้มีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงประกอบ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปี พ.ศ. 2563 เป็นรายไตร
มาส 

ทั้งนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป  

 
    ประกาศ ณ วันที่  8 มิถุนายน 2563 

  
                                 
         
                                                     
                                                            ( นายจักรพงษ์  หงษ์วิเศษ ) 
                                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน 
 

 
 
 


