
                                    

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
 เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง พ.ศ.2564 
------------------------------------- 

 

  ตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐท่ีก าหนดให้ส่วนราชการ
มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  เพื่อท าหน้าท่ีหลักในการบูรณาการและขับเคล่ือนแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
  เพื่อให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แวง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวง จึงก าหนดหลักเกณฑ์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง  ดังนี้ 
  ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง เรื่อง หลักเกณฑ์
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง พ.ศ.2564” 
  ข้อ 2  บทนิยามในประกาศนี้ 
   “เจ้าหน้าท่ี”   หมายความว่า  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป พนักงานจ้างเหมาบริการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
   “ทุจริต”   หมายความว่า  การแสวงหาระโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
   “ประพฤติมิชอบ”   หมายความว่า  การท่ีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
อย่างใดอย่างหนึ่งในต าแหน่งหรือหน้าท่ี หรือใช่อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีอันเป็นการผ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ  ค าส่ัง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงิน หรือ
ทรัพย์สินของทางราชการไม่ว่าการปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้
หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีดังกล่าวด้วย 
   “ข้อร้องเรียน”   หมายถึง  ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  และข้อกล่าวหาของ
เจ้าหน้าท่ีไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ังและไม่มีธรรมาภิบาลตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการท่ีเกี่ยวข้อง
ได้ก าหนดไว้ 
   “สินบน”  หมายถึง   ทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นใดท่ีให้แก่เจ้าหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง เพื่อให้กร าทการหรือละเว้นไม่กระท าการตามท่ีผู้จ่ายเงินสินบนต้องการ 
   “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง  ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในสถานการณ์หรือการกระท าของเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ซึ่งมี
ผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งนั้น โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
   “ดุลพินิจ”   หมายถึง  การวินิจฉัยท่ีเห็นสมควรของเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง 
    

//การตอบสนอง.. 
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“การตอบสนอง”   หมายถึง  การส่งต่อให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การตรวจสอบ 
และน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดีอื่นๆตามข้อกฎหมาย
ระเบียบพร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลาสิบห้าวัน 
  ข้อ 3  หลักเกณฑ์และมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตมีรายละเอียดดังนี้ 

 3.1 เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อัน 
เนื่องมาจากพระท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงได้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งในเรื่องดังต่อไปนี้  

1 กระท าการทุจริตต่อหน้าท่ี  
2 กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ  
3 ละเลยหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
๔ ปฏิบัติหน้าท่ีล่าช้าเกินสมควร  
5 กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าท่ีหรือขัดระเบียบหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

3.2  เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงและมีมูลไม่ใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหาย 
แก่เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนและให้ถ้อยค าสุภาพ 
  3.3 ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความผ่านช่องทางดังนี้  

1) ร้องเรียนโดยท าเป็นหนังสือส่งข้อร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงท่ีองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองแวงเลขท่ี 99/1 หมู่ 7 ต าบลหนองแวง อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 
48140  

2) ร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  
3) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  
4) ร้องเรียนผ่านทาง facebook องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  

ข้อ  4  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียนการ 
ทุจริตและเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ  

ข้อ ๕ ในกรณีท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงเห็นสมควรให้แต่งต้ังคณะกรรมการ 
สอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้งานรับเรื่องราวร้องทุกข์วินัยและคดีความตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ข้อ ๖  ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงท่ีได้รับแต่งต้ังมีหน้าท่ีรวบรวมข้อเท็จจริงท่ี 
เกี่ยวข้องและพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใดโดยให้ด าเนินการให้
แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมท้ังท าความเสนอนายกองค์การบริหาร ส่วนต าบลหนองแวงว่ามีการกระท าทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่และเป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่หากเป็นกรณีไม่มีมูลท่ีควรกล่าวหาให้เสนอ
ความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงและยุติเรื่อง 

ข้อ 7 ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างไรและต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ี 
ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 

ข้อ 8 เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ 7 เสร็จส้ินกระบวนการแล้วแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 
เวลา 15 วัน 
   ข้อ 9 ในกรณีท่ีเรื่องร้องเรียนเป็นเรื่องอยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวงให้ส่งต่อไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงถือเป็นการส้ินสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียน  

ข้อ 10 หลักเกณฑ์และมาตรการป้องกันการรับสินบนมีรายละเอียด  ดังนี้  
1)  เจ้าหน้าท่ีในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงต้องปฏิบัติตามประกาศ 

นี้โดยไม่รับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบท้ังทางตรงหรือทางอ้อม  
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2) เจ้าหน้าท่ีในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงจะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา 
รับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น 

3) เจ้าหน้าท่ีในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงจะต้องไม่เสนอว่าจะท าให้  
สัญญาว่าจะท าให้หรือรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระท าการไม่กระท าการ
หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าท่ีและกฎหมายจึงส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม
เสียหาย  

4) เจ้าหน้าท่ีในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย 
ต่อการกระท าท่ีเข้าข่ายเป็นการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบเมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท าท่ีเข้า
ข่ายรับสินบนให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริง  

5) เจ้าหน้าท่ีในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงผู้ใดรับสินบนหรือ 
ผลประโยชน์อื่นใดจะต้องถูกด าเนินการลงโทษทางวินัยตามระเบียบ ทางราชการและต้องถูกด าเนินการทาง
อาญา 

6) เจ้าหน้าท่ีในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงพึ่งยึดมั่นในคุณธรรมและ 
มีจิตส านึกในการปฏิบัติงานไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยค านึงถึงการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่หน่วยงานมีความคุ้มค่าโปร่งใสมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและตรวจสอบได้  

7) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงค านึงถึงความเป็นธรรมและปกป้อง 
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิเสธการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยจะไม่ด าเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าท่ีผู้นั้น  

ข้อ 11 หลักเกณฑ์และมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมมีรายละเอียดดังนี้  

1) เจ้าหน้าท่ีในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ 
โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในทุกรูปแบบท้ังทางตรงหรือทางอ้อม  

2) เจ้าหน้าท่ีในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงต้องไม่มีส่วนได้เสียใน 
สัญญาท่ีท ากับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงซึ่งมีอ านาจก ากับดูแลควบคุมตรวจสอบในฐานะท่ีเป็น
เจ้าหน้าท่ีไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม 

3) เจ้าหน้าท่ีในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ 
ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีเข้าเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  

4) เจ้าหน้าท่ีในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงต้องไม่อาศัยต าแหน่ง 
หน้าท่ีแสวงหาประโยชน์ใดๆท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายให้แก่ตนเองคือผู้อื่น  และไม่กระท าการใดๆอันเป็นการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของทางราชการ  

5) เจ้าหน้าท่ีในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงจะต้องไม่อาศัยโอกาสใน 
การปฏิบัติหน้าท่ีราชการเพื่อรักเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่นเว้นแต่
เป็นให้โดยธรรมะจรรยาหรือเป็นการให้ตามปกติประเพณีนิยม  

6) เจ้าหน้าท่ีในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงผู้ใดมีผลประโยชน์ทับ 
ซ้อนเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงได้รับความเสียหายจะต้องถูก เนินการลงโทษทางวินัยตาม
ระเบียบของทางราชการ 

ข้อ 12 หลักเกณฑ์และมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจมีรายละเอียดดังนี้  
1) เจ้าหน้าท่ีในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงพึงยึดมั่นในคุณธรรม 

จริยธรรมและจิตส านึกในการปฏิบัติงานไม่ใช้ดุลพินิจเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง 
    2) เจ้าหน้าท่ีในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงต้องไม่ใช้ดุลพินิจตัดสินใจ
หรือดุลพินิจกระท า การอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งขัดต่อกฎหมายระเบียบเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น 
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3) เจ้าหน้าท่ีในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงต้องใช้ดุลพินิจตามหลัก 
ความเสมอภาคและเป็นธรรมในการวินิจฉัยในเรื่องใดๆตามอ านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด  

4) เจ้าหน้าท่ีในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงต้องใช้ดุลพินิจตามหลัก 
แห่งความจ าเป็นเพื่อให้มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนน้อยท่ีสุด 

 5) เจ้าหน้าท่ีในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงต้องใช้ดุลพินิจเพื่อไม่ให้ 
เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโดยค านึงถึงหลักการอันเป็นพื้นฐานของหลักนิติรัฐ
โปร่งใสเป็นธรรม  

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    ส่ัง  ณ  วันท่ี   3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 

 
 
 
 

 

       (นายพรชัย   ไชยนาน) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
 
 


