
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า 

เรื่อง  การแสดงเจตจ านงสุจริตด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 
**************************************** 

 

        องค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า ขอประกาศเจตจ านงสุจริตด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า เพ่ือเป็นมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติและค่านิยมส าหรับ
ข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานให้ยึดถือปฏิบัติควบคู่กับกฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นท่ีจะน า
หน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส  บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรมปราศจาก
การทุจริต  เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว  ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย และแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลมะค่าถือปฏิบัติและด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑. นโยบาย 
     ๑.๑  ด้านความโปร่งใส  หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่มีความโปร่งใส การมีระบบ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล ( Good Governance ) ด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑. การให้และการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง  และครบถ้วน รวมถึงการให้
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆของหน่วยงานได้สะดวกรวดเร็ว 

๒. การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องด าเนินการ และส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน
ตามกฎหมายที่ก าหนด 

๓. การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ขั้นตอนต่างๆของหน่วยงาน
ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดท าแผน ร่วมด าเนินการและร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

๔. การด าเนินการการจัดการกับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อันไม่โปร่งใสหรือ
ทุจริตต่อหน้าที ่
      ๑.๒  ด้านความพร้อมรับผิด  หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของตน โดยค านึงถึงความส าเร็จของงานยึดหลักคุณธรรม โดยค านึงถึงความถูกต้องตามกฎหมาย 
จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่แสดงถึง
ความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ดังนี้ 
    ๑) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่อย่างเต็มใจและต้องมีประสิทธิภาพ 
     ๒) เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆอย่าง
ครบถ้วนและเคร่งครัดกล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฎิบัติงานของตนเอง 
 

/๓) การก าหนด... 
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 ๓) การก าหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารหน่วยงานที่จะต้องมีเจตจ านงในการบริหารงานอย่าง
ซื่อสัตย์ 
สุจริต และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไป
อย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
       ๑.๓ ความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  หมายถึง พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่มีการด าเนินการ
โดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่างการส่งมอบบริการขั้นตอนการให้บริการ ไม่
เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่มหรือพวกพ้อง หาก
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติการณ์เหล่านี้มาก และหากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานตามกระบวนการ
มาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการด้วยความเป็นธรรมแล้ว ก็จะส่งผลให้หน่วยงานมีความปลอดภัยจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
  ๑) สอดส่องและป้องกันไม่ให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตต่อ
หน้าที่เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของหรือปะโยชน์อ่ืนใด จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแลกกับการปฏิบัติงานของคนเอง 
หรือการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็นธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของ
ตนเองและ/หรือผู้อ่ืนใด 
  ๒) สอดส่องและป้องกันการต้องปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร โดยผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ท่ีไม่ 
เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดความสัมพันธ์เกื้ อหนุนกันระหว่าง
ผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพ่ือเอ้ือประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือ
สัมปทาน 
ของหน่วยงาน แลกเปลี่ยนการก าหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆของผู้บริหารหน่วยงาน 
 ๑.๔ วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  หมายถึง หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติราชการตามภารกิจของ
หน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  ๑) การปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมทางความคิดให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระท า
ที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
  ๒) การปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการร่วมกัน
ต่อต้านการทุจริตได้ โดยการปลูกฝังสั่งสอน หรือถ่ายทอดพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่จน
กลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
  ๓) การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงานที่ 
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๕ คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน หมายถึง ระบบการบริหารงานของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่
ดี ยึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมดัชนีนี้เป็นการวัดระบบการ
บริหารงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องของการบริหารงานบุคคล ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การบริหาร
งบประมาณ  
ยึดหลักความคุ้มค่า หมายถึง หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน ยึด
หลักการค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  ๑) การก าหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานภารกิจหลักที่ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบชั้นตอนและ
มีระบบป้องกันและตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยก าหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

/๒) การมีคุณธรรม... 
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 ๒) การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลในหน่วยงาน ตั้งแต่การบริหารทรัพยากรบุคคล การบรรจุ 
แต่งตั้งโยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม มีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล
ภายในหน่วยงาน 
 ๓) การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ โดยการบริหารงบประมาณการใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้อง
เป็นไปอย่างโปร่งใส และ คุ้มค่ามากท่ีสุด 
 ๔) การมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติของโดยพฤติกรรมหัวหน้างานต้อง
แสดงถึงการมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก้ผู้ใต้บังคับบัญชาและต้องค านึงถึงขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเท่าเทียม 
 ๕) การให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมการปฎิบัติงานโดยผู้บริหารหน่วยงาน
ต้องให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมการปฎิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 
     ๑.๖ ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  หมายถึง หน่วยงานต้องมีรูปแบบ  วิ ธี ก า ร  ก า ร สื่ อ ส า ร เ พ่ื อ ก า ร
ถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง ๕ ด้าน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบ เพ่ือให้เกิดความตระหนักและความส าคัญ
ถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใส 
  ๒.แนวทาง 
      ๒.๑ บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการ
บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาคโปร่งใสและเป็นธรรม  
      ๒.๒ ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม น า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
      ๒.๓ ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ   
      ๒.๔ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านเว๊บไซต์ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า http://makha-sm.go.th และทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔- ๐๖๙๘๖๔ 
      ๒.๕ กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ทุจริตอย่างจริงจัง 
 
 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
   ประกาศ ณ  วันที่  ๓๐   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

            
(นายณรงค์    พลล้ า) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า 
 

 

 

 



 

.  

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า 
เรื่อง   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

******************************** 
 

เพ่ือให้การบริหารราชการของ  องค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและ
นโยบายของรัฐบาล องค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ดังนี้  
 

   ๑. ให้เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัด จ้าง 
ด าเนินการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 

   ๒. ให้เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัด จ้างด าเนินการ
บันทึกรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เป็นไป ตามขั้นตอนของ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยด าเนินการใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดแต่ละ ขั้นตอน ดังนี้ 
  

(๑)  จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
(๒)  ท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง  
(๓)  ด าเนินการจัดหา 
(๔)  ขออนุมัติสั่งซื้อหรือจ้าง 
(๕)  การท าสัญญา  
(๖)  การบริหารสัญญา 
(๗) การควบคุมและการจ าหน่าย  
 

    ๓.  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง 
เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของ องค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า และให้ คณะกรรมการต่างๆ 
ที่ไดรับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องให้ค ารับรองเป็น หนังสือว่าจะไม่เข้าไปมี
ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของ องค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า 
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    ๔.  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง 
ยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยหน้าที่ของตนหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างกับ องค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า  
  

   ๕.  ให้หัวหน้าหน่วยงาน ก ากับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่ง ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีปล่อยปละละเลยให้ถือเป็น ความผิดทางวินัย  
  
                  จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  
  

            ประกาศ ณ วันที่  ๙  เดอืน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓            

                              

                                                               ( นายณรงค์    พลล้ า ) 
                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า  
เร่ือง   มาตรการการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า 

 

*************************** 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า   อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลมะค่า ให้บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า  ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 

๑. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้ง
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า  โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชั่น 
ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

๒. ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน แก่ผู้ที่มี
ส่วนไดเ้สียที่เก่ียวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า   ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

๓. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลมะค่า และโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 

๔. ในการด าเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตและคอร์รัปชั่น บุคลากรทุกระดับ จะต้อง
ปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง  

๔.๑ การให้ หรือรับของขวัญ ของก านัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตาม 
แนวปฏิบัติที่ดีที่ก าหนดไว้ในคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน 

๔.๒ การให้เงินบริจาคเพ่ือการกุศล จะต้องกระท าในนามองค์การบริหารส่วนต าบลมะค่าแก่องค์ใดๆ 
ที ่

มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ มีใบรับรอง และต้องด าเนินการด้วยความ
โปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบขององค์การบริหารส่วนต าบลมะค่าที่ก าหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย 
ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพ่ือให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกน าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน 

๔.๓  การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใด ต้องมีการ 
ระบุชื่อองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่
ดีขององค์การบริหารส่วนต าบล และต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ที่ก าหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย 

๕. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดต่องานกับภาครัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการด าเนินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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๖. องค์การบริหารส่วนต าบล มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ด าเนินการ หรือด าเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการน าทรัพยากรใดๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ไปใช้เพ่ือด าเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะท าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบล สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทาง
การเมือง 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 

๑. องค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า  จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็น
ความส าคัญ 

และมีจิตส านึกในการ ต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 
การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ  

๒. แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงาน 
บุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารท าความเข้าใจกับ
พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ  และควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ นี้ 

๓. องค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า  จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอ่ืนใด
ที ่

แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่น  ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า  รวมถึง
พนักงานที่ปฏิเสธ ต่อการกระท า โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ตามท่ีก าหนดไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) 

๔. ผู้ที่กระท าการทุจริต คอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระท าผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคล ส าหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่ก าหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษ
ตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมายด้วย 

๕. องค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า  จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการด าเนินธุรกิจ 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๙  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                                   
(นายณรงค์   พลล้ า)                                                                                                                           

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า 

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า 

เรื่อง   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
************************** 

ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า  มีเจตนารมณ์ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล มี
ความโปร่งใสเป็นธรรมปราศจากการแทรกแซงใดๆที่ให้ขาดความเป็นกลางสงวนรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวม 
และมีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบได้   จึงเห็นควรก าหนดมาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจขึ้น 
เพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลกรขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฏหมาย 
กฏระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติการ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยมีนโยบายและกรอบแนวทาง
ปฏิบัติ  ดังนี้   

นโยบาย   
๑.  องค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า ยึดมั่นและสนับสนุนในระบบและกลไกในการใช้ดุลยพินิจ ของ

บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ  
๒.  องค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตาม กฏหมาย  

กฏระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ คู่มือการปฏิบัติงานและข้ันตอนที่เก่ียวข้อง   
๓. องค์การบริหารส่วนต าบล เห็นควรให้มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือก ากับการ

ปฏิบัติงานและตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของบุคลากรตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง   
กรอบแนวทางปฏิบัติ   
กรอบแนวทางการตรวจสอบการลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า ให้

ครอบคลุมใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ 
 ๑.  การลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก  

๑.๑  ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้
ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการ ปฏิบัติงาน 
และข้ันตอนที่เก่ียวข้อง 

๑.๒  หากพบว่าภารกิจใดยังไม่มีมาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐาน นั้นๆ ไม่
ทันสมัยหรือไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติหรืออาจก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจที่อาจน ามาซึ่งความไม่โปร่งใสเป็น 
ธรรมและมีประสิทธิภาพ ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก และ/หรือ ผู้ปฏิบัติตาม
มาตรฐาน/ คู่มือการปฏิบัติงานเสนอเพ่ือทบทวนในมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน ดังกล่าว   
๒.  การลดการใช้ดุลพินิจในการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ    

๒.๑  ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้
ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตาม กฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือ การ
ปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรภาครัฐ             

 
   /๒.๒ กรณีจัดซื้อ... 

 



 
-๒- 

    ๒.๒  กรณีจัดซื้อจัดจ้างด้วยวงเงินเล็กน้อยที่ด าเนินการได้โดยไม่ต้องแต่งตั้ง คณะกรรมการให้
เจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาโดยสืบราคาจากท้องตลาด และเลือกรายที่เสนอราคาต่ าที่สุด    

    ๒.๓  กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยคณะกรรมการ หากทราบว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา เป็นผู้มี
ส่วนได้เสียกับประธานกรรมการ หรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการหรือ ประธานกรรมการ
ทราบ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมหรือจ าเป็นในการทบทวนองค์ประกอบของ คณะกรรมการตลอดทั้งห้ามมิให้เข้า
ร่วมประชุมหรือมีมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญานั้น หรือกรณีจ าเป็นที่ต้องมีการชี้แจงในบาง
เรื่อง เมื่อได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากท่ีประชุม    

๒.๔  กรณีการตรวจรับงาน ให้ตรวจรับภายในรอบระยะเวลาของกฏ ระเบียบ ข้อบังคับตลอดจน 
แนวทางที่องค์การบริหารส่วนต าบลมะค่าก าหนด หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้แจ้ง เหตุผลให้ผู้มีอ านาจหน้าที่
ทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป   

          ๒.๕  กรณกีารยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้หน่วยงานที่ก าทรัพย์สินนั้นท า ทะเบียนการยืม-
การคืน และมีการตรวจสอบรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจ า 

         ๒.๖  มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์คงเหลือประจ าปีท าหน้าที่ ตรวจสอบ
ควบคุมพัสดุหรือครุภัณฑ์ ของส านักงานให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใส   

         ๒.๗  มอบหมายกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานกลาง มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่าย และ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐของส านักงาน เพ่ือประมวลให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ ปรับปรุง
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง   

๓.  การลดการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล    
            ๓.๑  ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ 

ใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม กฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน 
คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงระบบคุณธรรม ความรู้ ความสามารถของบุคลากร ความ
เสมอภาคเป็นธรรม และประโยชน์ทางราชการ    

  ๓.๒  ก าหนดให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลมะค่าจัดท า 
ระบบและเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานบุคคลให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ทั้งเรื่องการสรรหา และ
คัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร และการพัฒนาบุคลากรอาทิ การก าหนดหลักเกณฑ์ในการ 
พิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร รายชื่อผู้สมัครเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง 
ระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพที่สามรถใช้เป็นหลักฐานประกอบในการพิจารณาความดีความชอบ หรือ 
เลื่อนต าแหน่งบุคลากร มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ แนวทางการสรรหาและคัดเลือก บุคลากร ตลอดจน ผล
การพิจารณาที่เกี่ยวข้อง แผนความก้าวหน้าในอาชีพ และแผนการพัฒนาบุคลากร  ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียน  กรณีพบว่ามีบุคลากรคนใดในองค์การบริหารส่วนต าบล มีการใช้ดุลพินิจอันก่อให้เกิดความไม่เป็น 
ธรรม และขัดต่อประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้  

๑. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  
๒. แจ้งทางไปรษณยี์หรือร้องเรียนด้วยตนเองท่ี ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า หมู่ที่ ๕ 

 ต าบลมะค่า  อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๒๐ 
๓. แจ้งทางเว็บไซต์ส านักงาน ได้ที่ www.makha-sm.go.th  
 
                                                                                                          /ทั้งนี้... 

 



 
 

-๓- 
  
  

ทั้งนี้ข้อร้องเรียนต่างๆ จะน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวน ข้อเท็จจริง หากมีมูล
และเป็นความผิดทางวินัยจะด าเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของ กฏหมายต่อไป   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                  ประกาศ ณ วันที่  ๖   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

                                                  
                                          (นายณรงค์     พลล้ า) 
                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า 

 

 


