
 

 

 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
เรื่อง  มาตรการภายในเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกนัการทุจริต 

------------------------------ 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด ได้ก าหนดมาตรการภายในเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส                
และป้องกันการทุจริต เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตภายในองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด จ านวน ๗ เรื่อง 
ดังนี้ 
  ๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
  ๒. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
  ๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๔. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
  ๕. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
  ๖. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ๗. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

  จึงขอเวียนมาตรการดังกล่าว ให้บุคลากรทุกระดับ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
รับทราบ และถือปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัด 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 
 

 
 

                    (นายอดิศักดิ์  จันทรัตน์) 
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
   
 เพื่อให้การการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีจึงก าหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตไว้ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อก าหนดช่องทางที่ปลอดภัยและเป็นความลับส าหรับบุคลากรและบุคคลภายนอกในการร้องเรียน 
     และแจ้งเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต 
 2. เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริตจากการถูกข่มขู่ คุกคาม 
     หรือการกระท าในลักษณะที่เป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงผู้ถูกร้องเรียนกรณียังไม่สามารถพิสูจน์ 
     ได้ว่ามีการทุจริตจริง 
 3. เพื่อให้มีระบบและแนวทางด าเนินการส าหรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสเก่ียวกับการกระท าผิดและการ 
     ทุจริต 
 4. เพื่อก าหนดแนวทางด าเนินการทางวินัย ทางปกครองและทางกฎหมาย กับบุคลากรที่ทุจริต 
 5. เพื่อป้องปรามไม่ให้เการกระท าผิดและการทุจริต 
 
มาตรการ 
 1. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในระดับต่างใให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
     สุจริตรวมถึงการสอดส่องดูแลและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
     จริยธรรมและจรรยาบรรณที่เก่ียวข้อง 
 2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรให้ครอบคลุมถึงการให้ความร่วมมือ/ช่วยเหลือในกระบวนการ 
     สอบสวน/สอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการทุจริต/กระท าผิด 
 3. ก าหนดให้งานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อให้          
     เกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับลักษณะการกระท าผิดและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน 
 4. ก าหนดให้งานบริหางานทั่วไป ส านักปลัด จัดท าช่องทางที่หลากหลายและเข้าถึงง่ายในการรับเรื่องร้อง 
     เรียนและเบาะแสการกระท าผิด/ทุจริตโดยให้ถือว่าเร่ืองร้องเรียน/เบาะแสที่ได้รับเป็นความลับสูงสุด 
 5. ก าหนดให้งานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด เป็นแกนหลักในการจัดท าหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนและ 
     เบาะแสการกระท าผิด/ทุจริตรวมถึงจัดท าคู่มือ/แนวทางปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน     
     กระบวนการ กรอบระยะเวลา ในการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิด/ทุจริต เพื่อเป็น 
     แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากร ผู้รับริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ บุคคลภายนอก
     รับทราบ 
 6. ก าหนดให้งานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด จัดท าทะเบียนและสถิติการรับเร่ืองร้องเรียนและเบาะแส 
     การกระท าผิด/ทุจริตรวมทั้งจัดท ารายงานสรุป ข้อมูลสถิติ เพื่อเสนอต่อที่ผู้บริหารที่รับผิดชอบ 
     และเสนอที่ประชุมผู้บริหารอย่างน้อยทุก 3 เดือน 
 7. ก าหนดให้มีการพิจารณาลงโทษทางวินัย/หรือและด าเนินคดีตามกฎหมาย ต่อบุคลากรที่มีผลการ      
     สอบสวน/ผลการพิจารณาว่ามีการกระท าอันเป็นการทุจริตรวมถึงการด าเนินการกรณีบุคลากรอยู่      
     ระหว่างได้รับการสอบสวนตามที่ กฎหมายที่เก่ียวข้อง ก าหนดไว้อย่าง เคร่งครัด 

มาตรการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 

 



 

 

 8. กรณีที่เร่ืองร้องเรียนการทุจริตเป็นเร่ืองที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้หนึ่งผู้ใดให้หน่วยงานรับผิดชอบ 
     ในการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็น
     ธรรมแก่ผู้เสียหายเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณา 
 9. กรณีที่เร่ืองร้องเรียนการทุจริตเป็นเร่ืองส าคัญ หรือเป็นเร่ืองที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
     หรือขัดแย้งกับนโยบาย หรือเก่ียวข้องกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
     ด าเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนดังกล่าว เสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการประจ า อบต.เพื่อพิจารณาตลอดจน
     ชี้แจงผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียน/สาธารณะทราบ 
 10. ก าหนดให้งานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการกับเร่ือง 
       ร้องเรียนและเบาะแสการทุจริต ก าหนดระบบและแนวทางในการแจ้งความคืบหน้าและผลการ 
       พิจารณาให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสทราบเป็นระยะ ใ อย่างต่อเนื่อง จนกว่าเรื่องจะสิ้นสุด ยกเว้น 
       กรณีที่มีความจ าเป็นจากเหตุผลด้านข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับ 
 11. ก าหนดให้งานกฎหมายและคดี ร่วมกับงานบุคลากร รายงานผลการด าเนินการกับเรื่อง ร้องเรียนการ
       กระท าผิด/ทุจริตตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่อที่ประชุมผู้บริหารและที่ประชุมคณะกรรมการประจ า 
       อบต.อย่างน้อยทุก 6 เดือน 
 12. ก าหนดให้มีการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต ผู้ให้ความร่วมมือในกระบวนการ 
       ตรวจสอบ และผู้เกี่ยวข้องดังนี้ 
  12.1 ผู้ท าหน้าที่ในกระบวนการตรวจสอบ/ขั้นตอนสอบข้อเท็จจริง/ขั้นตอนการด าเนินการกับเร่ือง 
          ร้องเรียนการกระท าผิด/ทุจริต ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้กระท าการ
          ทุจริต 
  12.2 ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลใดใ ที่สามารถระบุตัวผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว เป็น
          ความลับโดยจ ากัดการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบ
          เร่ือง ร้องเรียน/เบาะแสนั้นใ เท่านั้น 
  12.3 การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิด/ทุจริต ให้ เปิดเผยข้อมูล
          เท่าที่จ าเป็นโดยค านึงถึงสิทธิส่วนบุคคลและความปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูล แหล่งข้อมูล และ
          บุคคลที่ เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ 
  12.4 ผู้ได้รับเร่ืองร้องเรียนและเบาแสการกระท าผิด/ทุจริต และผู้ที่เก่ียวข้องกับด าเนินการที่ 
          เก่ียวข้องมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล รายละเอียดเร่ืองร้องเรียน รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมด
          ที่เป็นความลับไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้องโดยเด็ดขาด เว้นแต่เป็นการ
          เปิดเผย ตามหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 
  12.5 กรณีที่ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าตนอาจไม่ได้รับความปลอดภัย ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือ
          ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย อันเกี่ยวเนื่องจากการให้ข้อมูลดังกล่าว ผู้ให้ข้อมูลสามารถ
          ร้องขอให้ ก าหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมได้ 
 13. หากพบว่าบุคลากรแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแส หรือข้อมูลที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระท าที่มี
       เจตนาไม่สุจริต เป็นเท็จหรือจงใจให้เกิดความเสียหาย ให้ด าเนินการทางวินัยกับบุคลากรดังกล่าว 
 14. ก าหนดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การประมวลวิเคราะห์การรายงานผลเร่ือง 
       ร้องเรียนการกระท าผิด/ทุจริตที่ได้รับผ่านช่องทางต่างใเพื่อบูรณาการให้การบริหารจัดการและ               
       ติดตามผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 15. ก าหนดให้งานนโยบายและแผน จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีรายงานการก ากับ     
       ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตประจ าปี และรายงานผลการด าเนินงาน
       ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีเพื่อเสนอ ต่อผู้บริหารและเผยแพร่ให้บุคลากรผู้รับบริการ 
       ผู้มีส่วนไดส่วนเสีย และ บุคคลภายนอกรับทราบ 



 

 

 16. ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของหน่วยงาน เก่ียวกับผลลัพธ์ด้านจริยธรรมของบุคลากรและองค์กร 
       ให้ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการด าเนิน 
      การกับผู้กระท าการทุจริตตลอดจนการทุจริตของบุคลากร 


