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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว 

เรื่อง  มาตรการในการเผยแพรขอมูลสาธารณะ 
     --------------------------------------------------- 

 เพ่ือใหการเปดเผยขอมูลองคการบริหารสวนตําบลเขาจาวมีความถูกตอง ครบถวน ชัดเจน 
และเปนปจจุบัน ประชาชน และผูมีสวนไดเสีย สามารถเขาถึงเขามูลขาวสารไดโดยสะดวก สามารถตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาวไดตามท่ีไดประกาศเจตจํานงสุจริตตอบุคลากรและ
สาธารณชน จึงกําหนดมาตรการในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณ ดังนี้ 

  หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการเผยแพรขอมูล 
  1.สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีเผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็บไซตของ
องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว(www.khoajao.go.th และปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน โดยอยางนอย
ตองประกอบไปดวย โครงสรางองคการบริหารสวนตําบล ภารกิจ ผูบริหาร นโยบายและยุทธศาสตร 
แผนปฏิบัติราชการประจีและการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการประจําป ขอมูลการ
จัดซ้ือจัดจาง มาตรฐานหรือคูมือการปฏิบัติงาน มาตรฐานและข้ันตอนการใหบริการ เปนตน 
  2. สํานัก/กอง มีหนาท่ีเผยแพรขอมูลขาวสารผานชองทางอ่ืนๆ เชน สื่อสังคมออนไลน ปด
ประกาศภายในองคการบริหารสวนตําบล เอกสารขาว ฯลฯ เปนตน 
  3. สํานัก/กอง มีหนาท่ีสนับสนุนและใหขอมูลขาวสารสําหรับเผยแพรผานชองทางรับผิดชอบ 
รวมท้ังเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน 

  จึงประกาศใหทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี   9  เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
       (นายสมหมาย  ทองคํา ) 
         ผูอํานวยการกองชาง รักษาราชการแทน 
            ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว ปฏิบัติหนาท่ี 
          นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว 
 
 

   
 



 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว 

เรื่อง  มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม  
     --------------------------------------------------- 

 เพ่ือใหการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาวเปนไปตามเจตจํานงสุจริตตาม
แนวนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ในดานความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เปดโอกาสให
ผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมมในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในทุก
ระดับ  

  องคการบริหารสวนตําบลเขาจาวบริหารราชการแบบมีสวนรวม โดยใหผูรับบริการหรือผูมี
สวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลตามความเหมาะสม ดังนี้ 
  1.การมีสวนรวมในการใหขอมูลขาวสาร โดยใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมตาง ของ
องคการบริหารสวนตําบลหรือสวนราชการภายในแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย 
  2. การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น โดยเปดโอกาสใหผุรับบริการ ผุมีสวนไดสวนเสีย
รวมแสดงความคิดเห็นรวมท้ังใหขอเสนอแนะ เก่ียวกับการดําเนินการ หรือการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบลและสวนราชการภาในอยางเปนระบบ 
  3. การมีสวนรวมใหเขามามีบทบาท โดยเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียมี
บทบาทในการตัดสินใจ มีการปแลกเปลี่ยนควสามคิดเห็นและขอมูลระหวางองคการบริหารสวนตําบลหรือสวน
ราชการภายในกับผูรบบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางจริงจังและมีจุดมุงหมายท่ีชัดเจน 
  4. การมีสวนรวมในการสรางความรวมมือ โดยเปดโอกาสใหผูรับริการ ผูมีสวนไดสวนเสียมี
บทบาทตัดสินใจ ตั้งแตระบุปญหา พัฒนาทางเลือก และแนวทางแกไขรวมท้ังการเปนภาคีในการดําเนิน
กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลหรือสวนราชการ 
  5. มีสวนรวมในดานการดดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล โดยเปดโอกาสให
ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียมีบทบาทในการรวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอองคการบริหารสวน
ตําบลเขาจาว ตลอดจนเปดโอกาสใหบุคลากร รวมแสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารโดยมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาจาวเปนผูกํากับดูแล 

  จึงประกาศใหทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี   9  เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
       (นายสมหมาย  ทองคํา ) 
         ผูอํานวยการกองชาง รักษาราชการแทน 
            ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว ปฏิบัติหนาท่ี 
          นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว 



 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว 
เรื่อง  มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง  

     --------------------------------------------------- 

 เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาว เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได ตลอดจนสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและนโยบายของรัฐบาล องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมความ
โปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง ดังนี ้
  1.ใหเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาว ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัด
จาง ดําเนินการเผยแพรการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 
  2. ใหเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาว ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัด
จาง ดําเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการ และข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐใหเปนไป
ตามข้ันตอนของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
โดยดําเนินการในระบบเครือขายสมารสนเทศของกรมบัญชีกลางผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ          
ดวยอิเล็กรอนิกส (Electronic Government Procurement e-GP  ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดแต
ละข้ันตอนดังนี้ 
   (1 จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง 
   (2 ทํารายงานขอซ้ือ หรือขอจาง 
   (3 ดําเนินการจัดหา  
   (4  ขออนุมัติสั่งซ้ือหรือจาง 
   (5  การทําสัญญา 
   (6  การบริหารสัญญา 
   (7  การควบคุมและการจําหนาย 
  3. หามมิใหเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาว ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการ
จัดซ้ือจัดจาง เขาไปมีสวนไดสวนเสียผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาวและให
คณะกรรมการตางๆ ท่ีไดรับการแตงตั้งใหมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางจะตองใหคํารับรองเปน
หนังสือวาจะไมเขาไปมีสวนไดสวนเสียกับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาว 
  4. หามมิใหเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาว ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการ
จัดซ้ือจัดจางยอมใหผูอ่ืนอาศัยหนาท่ีของตนหาผลประโยชนจากการจัดซ้ือจัดจางกับองคการบริหารสวนตําบล
เขาจาว 
  5. ใหหัวหนาหนวยงาน กํากับดูแล การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงปฏิบัติ
หนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปดวยความเรียบรอย กรณีปลอยปละละเลยใหถือเปนความผิดทางวินัย 
 



 

  จึงประกาศใหทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี   16  เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
       (นายสมหมาย  ทองคํา ) 
         ผูอํานวยการกองชาง รักษาราชการแทน 
            ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว ปฏิบัติหนาท่ี 
          นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารตําบลเขาจาว  
เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ 

************************** 
ดวย องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว มีเจตนารมณในการดําเนินงานขององคการบริหาร

สวนตําบล  มีความโปรงใสเปนธรรม ปราศจากการแทรกแซงใดๆ ท่ีทําใหขาดความเปนกลาง สงวนรักษา ไว
ซ่ึงประโยชนสวนรวม และมีเหตุผลในการใชดุลพินิจท่ีเหมาะสมตรวจสอบได จึงเห็นควรกําหนดมาตรการ 
ตรวจสอบการใชดุลพินิจข้ึน เพ่ือเปนแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบล ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐาน คูมือการปฏิบัติการ และข้ันตอนท่ี
เก่ียวของ โดยมีนโยบายและกรอบแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

นโยบาย  
1.องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว ยึดม่ันและสนับสนุนในระบบและกลไกในการใชดุลพินิจ

ของ บุคลากรผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง โปรงใส เปนธรรมและมีประสิทธิภาพ  
2.องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว ใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตาม

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ มาตรการ คูมือการปฏิบัติงาน และข้ันตอนท่ีเก่ียวของ  
3.องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว เห็นควรใหมีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

บุคลากร เพ่ือกํากับการปฏิบัติงาน และตรวจสอบการใชดุลพินิจของบุคลากรตามมาตรฐานท่ีเก่ียวของ กรอบ
แนวทางปฏิบัติ กรอบแนวทางการตรวจสอบการลดการใชดุลพินิจของบุคลากรตามมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

กรอบแนวทางปฏิบัต ิ
กรอบแนวทางการตรวจสอบการลดการใชดุลพินิจของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล

เขาจาวใหครอบคลุมใน 3 ประเด็นหลัก ไดแก 
1.การลดการใชดุลพินิจของบุคลากรในการดําเนินงานตามหลักภารกิจ  

1.1 ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับ กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตลอดจนการ 
ใชดุลพินิจของผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐาน คูมือการปฏิบัติงาน 
และข้ันตอนท่ีเก่ียวของ  

1.2 หากพบวาภารกิจใดยังไมมีมาตรฐานหรือคูมือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานนั้นๆ ไม 
ทันสมัยหรือไมเหมาะสมในทางปฏิบัติหรืออาจกอใหเกิดการใชดุลพินิจท่ีอาจนํามาซ่ึงความไมโปรงใสเปนธรรม 
และมีประสิทธิภาพ ใหผูบังคับบัญชาของหนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก และ/หรือ ผูปฏิบัติตามมาตรฐาน/คูมือ 
การปฏิบัติงานเสนอเพ่ือทบทวนในมาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงาน ดังกลาว  

2.การลดการใชดุลพินิจในการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  
2.1 ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับ กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจน 

การใชดุลพินิจของผูใตบังคับบัญชา ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐาน คูมือการ 
ปฏิบัติงาน และข้ันตอนท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง การใชจายงบประมาณ และการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรภาครัฐ  



2.2 กรณีจัดซ้ือจัดจางดวยวงเงินเล็กนอยท่ีดําเนินงานไดโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการให 
เจาหนาท่ีพัสดุพิจารณาสืบราคาจากทองตลาด และเลือกรายท่ีเสนอราคาต่ําท่ีสุด  

2.3 กรณีการจัดซ้ือจัดจางโดยคณะกรรมการ หากทราบวาผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาเปนผูมี 
สวนไดเสียกับประธานกรรมการ หรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง ใหรายงานหัวหนาสวนราชการหรือประธาน 
กรรมการทราบ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมหรือจําเปนในการทบทวนองคประกอบของคณะกรรมการตลอด 
ท้ังหามมิใหเขารวมประชุมหรือมีมติในเรื่องท่ีเก่ียวของกับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญานั้น หรือกรณีจําเปนท่ีตอง 
มีการชี้แจงในบางเรื่อง เม่ือไดชี้แจงและตอบขอซักถามแลวจะตองออกจากท่ีประชุม  

2.4 กรณีการตรวจรับงาน ใหตรวจรับภายในรอบระยะเวลาของกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
ตลอดจนแนวทางท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาจาวกําหนด หากไมสามารถดําเนินการไดใหแจงเหตุผลใหผู มี
อํานาจหนาท่ีทราบเพ่ือดําเนินการตอไป  

2.5 กรณีการยืมใชทรัพยสินของทางราชการ ใหหนวยงานท่ีกํากับทรัพยสินนั้น ทําทะเบียน 
การยืม-การคืน และมีการตรวจสอบรายงานผลตอผูบังคับบัญชาเปนประจํา 

2.6 มอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑคงเหลือประจําป ทําหนาท่ีตรวจสอบ 
ควบคุมพัสดุหรือครุภัณฑของสํานักงานใหเกิดความถูกตองและโปรงใส  

2.7 มอบหมายงานตรวจสอบภายในเปนหนวยงานกลาง มีหนาท่ีตรวจสอบการใชจายและ 
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐของสํานักงาน เพ่ือประมวลใหเห็นถึงปญหา อุปสรรค และแนวทางการ 
ปรับปรุงอยางนอยปละ 1 ครั้ง  

3. การลดการใชดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล  
3.1 ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับ กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตลอดจนการ 

ใชดุลพินิจของผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
มาตรฐาน คูมือการปฏิบัติงาน และข้ันตอนท่ีเก่ียวของ โดยคํานึงถึงระบบคุณธรรม ความรู ความสามารถของ 
บุคลากร ความเสมอภาคเปนธรรม และประโยชนของราชการ  

3.2 กําหนดใหงานบุคลากร องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว จัดทําระบบและเอกสาร 
ตางๆท่ีเก่ียวของในการบริหารงานบุคคลใหเกิดความโปรงใส เปนธรรม ท้ังเรื่องการสรรหาและคัดเลือก 
บุคลากร การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร อาทิ การกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณา 
แตงตั้งใหดํารงตําแหนง การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร รายชื่อผูสมัครเพ่ือเลื่อนตําแหนง ระบบ 
ฐานขอมูลบุคลากรท่ีมีคุณภาพท่ีสามารถใชเปนหลักฐานประกอบในการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อน 
ตําแหนงบุคลากร มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑ แนวทางสรรหาและคัดเลือก บุคลากร ตลอดจนผลการ 
พิจารณาท่ีเก่ียวของ แผนความกาวหนาในอาชีพ และแผนการพัฒนาบุคลากร  

ชองทางการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน  
กรณีพบวามีบุคลากรคนใดในองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว มีการใชดุลพินิจอันกอใหเกิด

ความ ไมเปนธรรม และขัดตอประมวลจริยธรรมของขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเขา
จาว สามารถแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนไดตามชองทางดังตอไปนี้  

1. รายงานตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ  
2. แจงทางไปรษณียหรือรองเรียนดวยตนเองท่ี สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว  

เลขท่ี55 หมูท่ี 5 ตําบลเขาจาว อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77120 



 3. แจงทางเว็บไซตสํานักงาน ได ท่ี www.khaojao.go.th ท้ังนี้  ขอรองเรียนตางๆ จะ
นําเสนอหัวหนาสวนราชการเพ่ือมอบหนวยงานท่ีเก่ียวของสืบสวน ขอเท็จจริง หากมีมูลและเปนความผิดทาง
วินัยจะดําเนินการตามระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดของ กฎหมายตอไป  

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  

ประกาศ ณ วันท่ี  9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
( 
 
       (นายสมหมาย  ทองคํา ) 
         ผูอํานวยการกองชาง รักษาราชการแทน 
            ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว ปฏิบัติหนาท่ี 
          นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว 
เรื่อง  มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

     --------------------------------------------------- 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลเขาจาวมีเจตนารมณใหการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลเขาจาว มีความโปรงใน เปนธรรม ปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชน จึงเปนการแสวงหาผลประโยชน
สวนบุคคล ซ่ึงอาจละเมิดตอจริยธรรม และกฎหมาย เนื่องจากผลประโยชนสวนตน ไดเขาแทรกแซงการใช
ดุลพินิจหรือกระบวนการตัดสินใจ ทําใหผูพิจารณาตองละท้ิงคุณธรรมมในการปฏิบัติหนาท่ีสาธารณะ อันทําให
เกิดความเสียหายแกผลประโยชนของสถาบันหรือองคกร ซ่ึงเปนผลประโยชนการปฏิบัติหนาท่ีสาธารณะ เพ่ือ
เปนแนวทางในการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม โดยมีนโยบายและ
กรอบแนวทาง ดังนี้   
  1.หามเจาหนาท่ีของรัฐ/พนไมเกิน 2 ป การรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดทําใหเจาหนาท่ี
ของรัฐตัดสินใจเอนเอียงเอ้ือประโยชนตอผูให เวนแตโดยธรรมจรรยา ไมเกิน 3,000 บาท 
  2. หามมีการรับผลประโยชนจากการดํารงตําแหนงหนาท่ีเพ่ือตนเองและพวกพอง 
  3. หามใชทรัพยสินของทางราการเพ่ือประโยชนสวนตน 
  4. หามใชขอมูลลับของทางราชการเพ่ือแสวงหาประโยชนแกตนเองและพวกพอง 
  5. หหามมีการรับงานนอกแลวสงผลตอความเสียหายของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
  6. หามมีการทํางานหลักจากออกจากตําแหนงและเอ้ือประโยชนใหบริษัท 
  7. หามใหของขวัญ ของกํานัล เพ่ือหวังความกาวหนา 
  8. หามชวยญาติมิตรใหไดงานอยางไมเปนธรรมในหนวยงานของรัฐ 
  9. หามซ้ือขายตําแหนง การจายผลประโยชนท้ังท่ีเปนเงินและประโยชนรูปแบบอ่ืน เพ่ือให
ไดเลื่อนระดับหรือตําแหนง หรือความดีความชอบ 

  จึงประกาศใหทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี   9  เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
       (นายสมหมาย  ทองคํา ) 
         ผูอํานวยการกองชาง รักษาราชการแทน 
            ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว ปฏิบัติหนาท่ี 
          นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว 
 
 



 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว 
เรื่อง  มาตรการจัดการขอรองเรียนการทุจริต 

     --------------------------------------------------- 

 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาว เปนไปดวยความโปรงใสและ
สามารถตรวจสอบได จึงกําหนดมาตรการจัดการขอรองเรียทุจริต ดังนี้ 
  1.หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการรองเรียน 
   1.1 หลักเกณฑการรองเรียน 
    1.1.1 เรื่องท่ีรองเรียนตองเปนเรื่องท่ีผูรองไดรับควาสมเดือดรอนหรือ
ความเสียหาย อันเนื่องมาจากบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาวในเรื่องดังนี้ 
    (1 กระทํา ทุจริตตอหนาท่ีราชการ 
    (2  กระทําความผิดตอตําแหนงราชการ 
    (3  ละเลยหนาท่ีตามกฎหมายท่ีกําหนดใหตองปฏิบัติ 
    (4  ปฏิบัติงานลาชาเกินสมควร 
    (5  กระทํานอกเหนืออํานาจหรือหนาท่ีหรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย 
    1.1.2 เรื่องรองเรียนตองเปนเรื่องจริงท่ีมีขอมูล มิใชลักษณะกลั่นแกลง
หรือสรางความเสียหารแกบุคคล และตองมีหลักฐานแวดลอมปรากฏชัดเจน ตลอดจนพยานหลักฐานท่ีแนนอน 
   1.2 ขอรองเรียนท่ีใชถอยคําสุภาพและตองระบุขอมูลดังตอไปนี้ 
    1.2.1 ชื่อ นามสกุล และท่ีอยูผูรองเรียน 
    1.2.2 ชื่อหนวยงานหรือบุคลากรท่ีเก่ียวของท่ีเปนเหตุแหงการรองรอง 
    1.2.3 การกระทําท้ังหลายท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียน พรอมท้ังขอเท็จจริง
หรือพฤติกรรมตามสมควรแหงมูลเหตุท่ีเก่ียวของดังกลาว 
    1.2.4 ลายมือผูรองเรียน 
    1.2.5 ระบุวัน เดือน ป 
    1.2.6 ระบพุยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถามี  
   1.3 กรณีการรองเรียนผานกลองรับความคิดเห็น หรือมีลักษณะเปนบัตรสนเทหจะ
รับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐานกรณีแวดลอมปรากฎชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น 
   1.4 เรื่องรองเรียนท่ีไมรับพิจารณา 
    1.4.1 ขอรองเรียนมิไดทําเปนลายลักษณอักษร 
    1.4.2 ขอรองเรียนท่ีไมไดระบุพยานหลักฐานท่ีเพียงพอ 
    1.4.3 ขอรองเรียนท่ีไมมีรายการตามขอ 1.2  
   1.5 การสงเรื่องรองเรียน 
    1.5.1 สงขอรองเรียนดวยตนเองโดยตรงไดท่ีกลองรับความคิดเห็น ตั้งอยุท่ี
อาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว 



    1.5.2 สงขอรองเรียนผานระบบออนไลนผานระบบอิเล็กทรอนิกส ไดท่ี
เว็บไซต องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว www.khaojao.go.th 
    1.5.3 รองเรียนผานศูนยบริการประชาชน องคการบริหารสวนตําบล    
เขาจาว 
  2.กระบวนพิจารณาดําเนินการ 
   2.1 ใหงานธุรการเปนหลักในการรับเรื่องรองเรียน 
   2.2 เม่ือไดรับเรื่องรองเรียนใหเจาพนักงานธุรการรวบรวมขอมูลการรองเรียนเสนอ
นายกองคการบริหารสวนตําบล ในกรณีเปนลักษณะบัตรสนเทหใหพิจารณาเฉพาะรายท่ีมีลักษณะตามท่ี
กําหนดไวในท่ีประกาศนี้ 
   2.3 กรณีท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลเห็นสมควรใหแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริง หรือมอบหมายใหผูใดตรวจสอบขอเท็จจริง ใหหนวยงานหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ
โดยตรงดําเนินการตามคําสั่งนั้น 
   2.4 ใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงท่ีไดรับการแตงตั้ง มีหนาท่ีรวบรวม
ขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของและพิจารณาไตสวนหาขอเท็จจริงวาเรื่องรองเรียนมีมูลหรือไมอยางไร โดยใหดําเนินการ
ใหแลวเสร็จโดยเร็ว พรอมท้ังนําความคิดเห็นเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลวามีการกระทําทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ หรือการทุจริตการจัดซ้ือจัดจางเกิดข้ึนหรือไม และเปนการกระทําผิดวินัยหรือไม หากกรณีไมมี
มูลตามท่ีรองเรียนใหเสนอความเห็นตอนายกองคการบริหารสวนตําบล สั่งยุติเรื่อง 
   2.5 ในกระบวนพิจารณาสอบสวนขอเท็จจริงใหดําเนินการอยางลับ และตองเปด
โอกาสใหบุคลากรผูถูกกลาวหาพิสูจนขอเท็จจริงอยางเปนธรรม 
   2.6 ใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงดําเนินการสอบสวนและรายงานผลการ
สอบสวนตอนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
  3. การกํากับติดตามขอรองเรียน 
   3.1 เม่ือมีการดําเนินการในเบื้องตนเปนประการใด ใหหนวยงานหรือมอบหมาย
ผูรับผิดชอบโดยตรงแจงผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน เวนแตกรณีท่ีผูรองเรียนไมใหขอมูลท่ีสามารถติดตอ
กลับไปยังผูรองเรียนได 
   3.2 ในกรณีท่ีขอรองเรียนเปนเรื่องท่ีอยูนอกเหนืออํานาจการพิจารณาขององคการ
บริหารสวนตําบลเขาจาวใหดําเนินการ ดังนี้ 
    (1 สงตอเรื่องรองเรียนไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของโดยตรง ในกรณีท่ี ขอ
รองเรียนระบุถึงหนวยงานนั้นๆ โดยแจงใหผูรองเรียนรับทราบทันทีโดยเร็ว และใหถือวาเปนท่ีสิ้นสุด
กระบวนการกํากับติดตาม และการตอบสนองขอรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาว 
    (2 สงเรื่องรองเรียนไปยังผูรองเรียน กรณี ท่ีผูรองเรียนไมไดร ะบุ ถึง
หนวยงานท่ีเก่ียวของโดยตรง พรอมชี้แจงเหตุผล และแจงใหผูรองเรียนทราบ ถือวาเปนท่ีสิ้นสุดกระบวนการ
กํากับติดตามและการสนองขอรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาว 
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จึงประกาศใหทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี   9  เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
       (นายสมหมาย  ทองคํา ) 
         ผูอํานวยการกองชาง รักษาราชการแทน 
            ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว ปฏิบัติหนาท่ี 
          นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาจาว 
 
 

 


