
 

 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง 
เรื่อง   หลักเกณฑ์  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  มาตรการป้องกันการรับสินบน 

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
___________________________ 

 

  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ที่ก าหนดให้ส่วน
ราชการมีศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต  เพื่อท าหน้าที่หลักในการบรูณาการและขับเคลื่อนแผนงานการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต   และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง 
   เพื่อให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลดง
ขวางเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตตามประกาศจัดตั้งขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดงขวางและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ  องค์การ
บริหารส่วนต าบบลดงขวางจึงก าหนดหลักเกณฑ์  มาตรการจัดการเรื ่องร้องเรียนการทุจริต  มาตรการ
ป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชชน์ส่วนรวม  
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดงขวาง 
   ข้อ  1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง เรื่อง หลักเกณฑ์  
มาตรการจัดการเรื ่องร้องเรียนการทุจริต  มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ” 
  ข้อ  2  บทนิยามในประกาศนี้ 
    “เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  
ลูกจ้างภารกิจ  ลูกจ้างชั่วคราว  ลูกจ้างตามโครงการ  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง 
    “ทุจริต”  หมายความว่า  การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
    “ประพฤติมิชอบ”  หมายความว่า  การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ  หรือละเว้นการปฏิบัติ
อย่างใดอย่างหนึ่งในต าแหน่งหน้าที่  หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  ค าสั ่ง  อย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ  การเก็บรักษา  หรือการใช้เงิน  
หรือทรัพย์สินของทางราชการ  ไม่ว่าการปฏิบัติหรือการละเว้นการปฎิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม  
และให้หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
    “ข้อร้องเรียน”  หมายถึง  ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที ่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที ่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง  และข้อกล่าวหาของ
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน  ไม่มีคุณธรรม  จริยธรรม  ไม่ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมมาภิบาล  ตามที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  แบบแผนของทางราชการที่
เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
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    “สินบน”  หมายถึง  ทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที ่ให้แก่เจ้าหน้าที ่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง เพ่ือให้กระท าการหรือละเว้นไม่กระท าการตามที่ผู้ให้สินบนต้องการ 
    “ผลประโยชน์ทับซ้อน”  หมายถึง  ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมในสถานการณ์หรือการกระท าของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง ซึ่งมี
ผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น  
โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง 
    “ดุลพินิจ”  หมายถึง  การวินิจฉัยที่เห็นสมควรของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงขวาง 
    “การตอบสนอง”  หมายถึง  การส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบและ
น าเรื ่องร้องเรียนเข้าสู ่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง  แจ้งตักเตือน  การด าเนินคดีหรืออื่นๆตามข้อ
กฎหมาย  ระเบียบ  พร้อมแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลา 15 
วัน 
   ข้อ  3  หลักเกณฑ์และมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตดังนี้ 
    3.1  เรื ่องที ่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื ่องที ่ผู ้ร ้องได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหายอันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง  ได้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งใน
เรื่องดังต่อไปนี้ 
    (1)  กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
    (2)  กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
     (3)  ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
     (4)  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
     (5)  กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่  หรือขัดระเบียบ  หรือไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 
    3.2  เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงและมีมูล  มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้าง
ความสียหายแก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง  ต้องมีพยานหลักฐานชัดแจ้งและใช้ถ้อยค า
สุภาพ 
    3.3  ช่องททางการร้องเรียนการทุจริต  ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่าน
ช่องทางดังนี้ 
    (1)  ร้องเรียนโดยท าเป็นหนังสือส่งข้อร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง  เลขที่ 230  หมู่ 5  ต าบลดงขวาง  อ าเภอเมือง  จังหวัด
นครพนม  รหัสไปรษณีย์  48000 
     (2)  ร้องเรียนผ่านศูนย์ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต 
     (3)  ร ้องเร ียนผ ่านเว ็ปไซร ์ขององค์การบร ิหารส ่วนต าบลดงขวาง
www.dongkhwang.go.th (เว็ปบอร์ต ถาม-ตอบ) 
     (4) ร ้องเร ียนผ ่าน Facebook องค ์การบร ิหารส ่วนต าบลดงขวาง
www.facebook.com/dongkhwang/ 
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   ข้อ  4  ให้ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต  เป็นหน่วยหลักในการรับเรื่องร้องเรียนทุจริต  
และเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต รวบรวมข้อมูล
การร้องเรียนเสนอผูบังคับบัญชาตามล าดับ 
  ข้อ  5  ในกรณีที่นายกองค์การยริหารส่วนต าบลดงขวางเห็นควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง  หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต ตวจสอบข้อเท็จจริงก็ได้ 
   ข้อ  6  ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการตรวจสอบข้อเท็จจริง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้องและพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด  โดยให้ด าเนินการให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว  พร้อมทั้งท าความเห็นเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง  ว่ามีการกระท าทุจริต
หรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่  และเป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่  หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหา
ให้เสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวางต่อไป 
  ข้อ  7  ในการพิจาณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ  และต้องเปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหา พิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 
  ข้อ  8  เมื่อได้ด าเนินการตาม ข้อ 7 เสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว  ให้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ
ภายใน 15 วัน 
   ข้อ  9  ในกรณีที่เรื ่องร้องเรียนเป็นเรื ่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจการพิจาณาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดงขวาง  ให้ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องโดยตรงถือเป็นการสิ ้นสุดกระบวนการ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
   ข้อ  10 หลักเกณฑ์และมาตรการป้องกันการรับสินบนดังนี้ 
    (1)  เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวางต้องปฏิบัติตามประกาศนี้  
โดยไม่รับสินบนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 
    (2)  เจ้าหน้าที ่ในสังกังองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง  จะต้องไม่เรียกร้อง  
จัดหา  รับสินบน  หรือประโยชน์อ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 
    (3)  เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง  จะต้องไม่เสนอว่าจะท า
ให้  สัญญาว่าจะท าให้หรือรับสินบน  หรือประโยชน์อื่นใดโดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระท าการ  ไม่
กระท าการ  หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย จนก่อให้เกิดความเสียหายหรือส่งผล
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม 
    (4)  เจ้าหน้าที ่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง  ต้องไม่ละเลยหรือ
เพิกเฉยต่อการกระท าที่เข้าข่ายการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบ  เมื่อผู ้ใดพบเห็นการ
กระท าที่เข้าข่ายการรับสินบนให้รายงานผู้บังคับบัญชา  หรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  ห รือแจ้ง
ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง  เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง 
    (5)  เจ้าหน้าที ่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง  ผู ้ใดรับสินบนหรือ
ผลประโยชน์อื่นใด  จะต้องถูกด าเนินการลงโทษทางวินัยตามระเบียบของทางราชการ  และอาจต้องถูก
ด าเนินการทางอาญา 
  ข้อ  11 หลักเกณฑ์และมาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมดังนี้ 
   (1)  เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวางต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้  
โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม  
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    (2)  เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวางต้องไม่มีส่วนได้ส่วยเสีย
ในสัญญาที่ท ากับองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง  ซึ่งมีอ านาจในการก ากับดูแลควบคุมตรวจสอบในฐานะ
ที่เป็นเจ้าหน้าที่ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม 
    (3)  เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวางต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้
ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรืบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง  
    (4)  เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวางต้องไม่รับสัมปทานหรือ
คงไว้ซึ่งสัญญาสัมปทานจากองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง 
    (5)  เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวางผู้ใดมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงขวางได้รับความเสียหายจะต้องถูกด าเนินการลงโทษทางวินัย
ตามระเบียบของทางราชการ 
  ข้อ  12 หลักเกณฑ์และมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจดังนี้ 
    (1)  เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวางพึงยึดมั่นในคุณธรรม  
จริยธรรม  และมีจิตส านึกในการปฎิบัติงานไม่ใช้ดุลพินิจเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง  
    (2)  เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวางต้องไม่ใช้ดุลพินิจตัดสินใจ  
หรือดุลพินิจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งขัดต่อกฎหมาย  ระเบียบ  เพ่ือประโยชน์ของตนเองและผู้อ่ืน  
    (3)  เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวางต้องใช้ดุลพินิจตามหลัก
ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในการวินิจฉัยในเรื่องใดๆ ตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนด 
    (4) เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวางต้องใช้ดุลพินิจตามหลัก
แห่งความจ าเป็นเพ่ือให้มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนน้อยที่สุด 
    (5)  เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวางต้องใช้ดุลพินิจเพื่อมิให้
เกิดความเสียาหายแก่องค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง  โดยค านึงถึงหลักการอันเป็นพื้นฐานของหลักนิติรัฐ 
โปร่งใส  เป็นธรรม 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่   1  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2562 
       
 
            สมหวาน  ลาวงษ์ 

           (นายสมหวาน  ลาวงษ์) 
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง 
 
      
 
 


