
 
 

ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
เรื่อง   เจตจ านงสุจริตในการบรหิารงาน มุ่งน าองคก์ารบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 

มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 
…………………………………………………………………………. 

องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้และพร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  เพื่อสร้างความ
เช่ือมั่นแก่สังคมว่า องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  มีเจตจ านงต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันทุกรูปแบบและจะ
ยึดมั่นในการปฏิบัติงาน  เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและมีความโปร่งใสให้สมกับ
วัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ที่ก าหนดว่า โดยจะด าเนินการดังนี้ 

1) ปฏิบัติงานทุกข้ันตอนตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจน 
ส่งเสริมให้บุคคลปฏิบัติงานตามที่กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับก าหนด 

2) ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านทุจริตคอรัปช่ัน รู้จักแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมให้ได้  เพื่อปลูกฝังจิตส านึกในด้านคุณธรรม จริยธรรมและยึดมั่นในการ
ปูองกันการทุจริตคอรัปช่ันในหน่วยงาน  รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอตระหนักถึงผลร้าย  ภัยของการทุจริตคอรัปช่ันต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกะลุวอและประเทศชาติ  เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมต่อต้านทุจริตคอรัปช่ันอย่างยั่งยืน 

2) ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอรัปช่ันและไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม  
(Social Scanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรของส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ เกิดความละอาย
หรือความกลัวที่จะกระท าการทุจริตคอรัปช่ัน 

3) มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเท่าทันต่อพล 
วัตรของการทุจริตและสอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

4) มุ่งมั่นบริหารงานโดยยึดหลกัธรรมาภิบาลและร่วมกันสร้างวัฒนธรรม คุณธรรมให้เกิดข้ึนในองค์กร 
และจะบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและพร้อมแสดง
ความรับผิด  หากการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อ
สังคมโดยรวม 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   4   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2562 
                                  
 

 
      (นายรอมือลี     หะยีและ) 

         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 

 



 

 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ 
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
************************************************************************************************** 

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐทางองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลกะลุวอมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ เพื่อท าหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และการ
ส่งเสริม คุ้มครองจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอเพื่อให้การด าเนินการด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จึงก าหนด หลักเกณฑ์ มาตรการ และ
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอดังนี้ ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ” ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้ 
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างใน องค์การบริหารส่วนต าบลกะ
ลุวอ“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับ ตนเองหรือผู้อื่น 
“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่าง  ใดในต าแหน่งหรือ
หนา้ที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝุาฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง อย่างใดอย่าง
หนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ  ไม่ว่าการ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติน้ันเป็นการทุจริตด้วยหรอืไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการประมาท เลินเล่อ
ในหน้าที่ดังกล่าวด้วย “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ 
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรฐัในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรฐัที่ไม่ได้ปฏิบตัิหน้าที่ราชการด้วย 
ความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิ
บาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ “การตอบสนอง” หมายถึง 
การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและน าเรื่องร้องเรยีนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเทจ็จริง 
แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความ
คืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลา สิบห้าวัน ทั้งนี้ กรณีที่ข้อ ร้องเรียนไม่ได้ระบุช่ือและที่อยู่หรือหมายเลข
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมลลต์ิดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการ ตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรียน
เข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือนด าเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย  

 

 



ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน  
3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน  

3.1.1 เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือ เสียหาย อัน
เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอในเรื่องดังต่อไปนี้  

(1) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  
(2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
(3) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัต ิ 
(4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกิดสมควร  
(5) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  
3.1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความ เสียหาย 

แก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
 3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้  

3.2.1 ช่ือและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน 3.2.2 ช่ือหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุ 
แห่งการร้องเรียน  

3.2.3 การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ พฤติการณ์ 
ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อ 
ด าเนินการสืบสวน สอบสวน)  

3.2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน  
3.2.5 ลายมือช่ือของผู้ร้องเรียน  
3.2.6 ระบุวัน เดือน ปี  
3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 

3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะ 
เป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนช้ี

พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  
3.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา  

3.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ  
3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ  
3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2  
3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้  

3.5.1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
4/4  ต าบลกะลุวอ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  96000 

 3.5.2 ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ส านักงานที่ www.kaiuwa.go.th (ศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน)  
 

 

 



3.5.5 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ /องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 073538466  
3.5.6 ฃร้องเรียนทางเฟซบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ”  
3.5.7 ร้องเรียนทางองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
 

 จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62 

 

  
       (นายรอมือลี    หะยีและ) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ 
เรื่อง มาตรการปูองกันการใหห้รอืรบัสินบน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
************************************************************************************************** 

เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและภารกิจอื่น เป็นไปด้วยความโปร่งใส  
สามารถ ตรวจสอบได้และปูองกันการให้หรือรับสินบน องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ จึงก าหนดมาตรการ
ปอูงกัน การให้หรือรับสินบน เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอถือปฏิบัติ ดังนี้  

1. ห้ามใช้ต าแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้ตัวเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง  
2. ห้ามรับผลประโยชน์อย่างใดจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น 
 3. ห้ามใช้ต าแหน่งหน้าที่ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง  
4. ห้ามน าเจ้าหน้าที่หรือทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว  
5. ห้ามน าข้อมูลลับหรือข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือบุคคลอื่น  
6. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ก ากับติดตาม ควบคุม พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด

หาก พบว่ามีพฤติกรรมที่สุมเสี่ยงกับการให้หรือรับสินบนให้มีการตักเตือน เพื่อปู องกันเหตุที่จะ 
เกิดข้ึน จึงประกาศให้ทราบ  

 
จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  
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       (นายรอมือลี    หะยีและ) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ 
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดลุยพินิจ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
************************************************************************************************** 

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อปูองกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุ 
วอ เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอเป็นไปด้วยความ โปร่งใส ตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน จึงได้ก าหนด แนวทาง
นโยบายมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ปูองกันการทุจริต ตรวจสอบได้ 
ลดการใช้ดุลพินิจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นมาตรฐาน ทิศทางเดียวกัน 
คือ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ โดยก าหนดแนวทางดังนี้  

๑) ให้มีคู่มือการก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่อยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงาน 
          ๒) ให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

๓) ให้มีการน าเผยแพร่ และจัดเก็บประมวลข้อมูลสามารถสืบค้นได้  
๔) ให้มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน  
๕) ให้มีการติดตาม ทบทวน หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน

และถูกต้องเสมอ 
 
จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  
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       (นายรอมือลี    หะยีและ) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ 
เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
*************************************************************** 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซตอ์งค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ อ าเภอ 
เมือง  จงัหวัดนราธิวาส 

๑. ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ประเภทข้อมูลที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
กะลุวอจะน าข้ึนเผยแพรผ่่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอเนือ้หาต้องเป็นไปตาม “มาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ” (Government Website Standard) ที่ก าหนด โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ 
ได้ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลตอ่สาธารณะผ่านทางเว็บไซต ์รายละเอียดตามนี ้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานเพื่อเผยแพร่ข้อมลูตลอดจนบริการของหน่วยงาน  
๑.๑) ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน - ประวัติความเป็นมา - วิสัยทัศน์ พันธกิจ – โครงสร้าง 

หน่วยงาน ผู้บริหาร อ านาจหน้าที ่- ภารกิจ และหน้าที่รบัผดิชอบของหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
ราชการ - แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี- ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์
โทรศัพท์ โทรสาร และแผนที่ตัง้ - ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ (e-mail Address) ของส านักงาน 

๑.๒) ข้อมูลผู้บริหารองค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ- รายละเอียดเกี่ยวกบัผูบ้รหิาร  
ประกอบด้วย ช่ือ – นามสกุล และต าแหน่ง - วิสัยทัศน์ นโยบายต่างๆ เกี่ยวกบัการบริหารงานราชการส่วน
ท้องถ่ิน 

๑.๓) ข่าวประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป – ข่าวสารและประกาศของ 
หน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การฝึกอบรม เป็นต้น  

๑.๔) เว็บลิงค์ - ส่วนงานภายใน - หน่วยงานภายนอกทีเ่กี่ยวข้องโดยตรง - เว็บไซต์อื่นๆ ที ่
น่าสนใจ 

๑.๕) กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน - กฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราช 
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัตงิานของทอ้งถ่ิน 

๑.๖) ข้อมูลการใหบ้รกิาร - แสดงข้อมลูการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน พร้อมทัง้ 
อธิบายข้ันตอนการบริการต่างๆแก่ประชาชน ส่วนที่ ๒ การสร้างปฏิสมัพันธ์กับผู้ใช้บรกิาร 

 ๒.๑) ถาม – ตอบ (Q & A) - ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูล หรือข้อสงสัยมายัง 
หน่วยงาน  

๒.๒) ช่องทางการติดต่อการสือ่สารกับผู้ใช้บริการ - ช่องทางแสดงความคิดเห็น หรือ 
ข้อเสนอแนะ เช่น e-mail} Web board, Blog เป็นต้น - ช่องทางการร้องเรียน และการติดตามสถานะเรื่อง
ร้องเรียน ทั้งนี้ได้มอบหมายใหเ้จ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลดงักล่าวลงเว็บไซต ์โดยข้อมูล



ดังกล่าวต้องเป็นความจรงิและได้รบัอนญุาตจากผู้บริหารก่อน จึงจะน าข้ึนเผยแพร่บนเว็บไซค์ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลกะลุวอ 
 

จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  
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       (นายรอมือลี    หะยีและ) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ 
เรื่อง มาตรการใหผู้้มสี่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
*************************************************************** 

ตามที่พระราชบัญญัติ  ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วน  

ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วน
ต าบลกะลุวอ จึงได ้ ก าหนดมาตรการและกลไกในการเปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ ด าเนินงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการด าเนินงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลและ/
หรือรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้การด าเนิ นงานมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน
ข้ันตอนการด าเนินงานเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 

1. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาใน ประเด็นความ
สอดคล้องกับภารกิจหรือยุทธศาสตร์ รวมถึงความเกี่ยวข้องของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่องทางที่หลากหลาย เช่น ติดประกาศ เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ 
วารสาร เป็นต้น 

ถา, รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริง และความ
คิดเห็นประกอบการตัดสินใจ 

๔. เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะ เป็นในลักษณะ
การเข้าร่วมในการใน 1วิธีจัดท าแผนงาน การวางแผน หรือการด าเนินงาน 

จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  
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       (นายรอมือลี    หะยีและ) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 

 

 



 

 

 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ 
เรื่อง มาตรการสง่เสรมิความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
*************************************************************** 

เพื่อให้การบริหารราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ เป็นไปตามหลักธรรมาภิ-  
บาลมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ 
ทุจริตและนโยบายของรัฐบาล องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้  

1. ให้เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้าง 
ด าเนินการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจา้งให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

2. ให้เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้าง
ด าเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการ และข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เป็นไป ตาม
ข้ันตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย
ด าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย  
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดแต่ละ 
ข้ันตอน ดังนี้  

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

3. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัด
จ้าง เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียผู้ยื่นข้อเสนอหรือ คู่สัญญาของ องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาท และให้ 
คณะกรรมการต่างๆ ที่ไดรับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องให้ค ารับรองเป็น 
หนังสือว่าจะไม่เข้าไปมีสว่นได้ส่วนเสียกบัผูย้ื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของ องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาท 4. 



ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาท ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ยอมให้
ผู้อื่นอาศัยหน้าที่ของตนหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างกับ องค์การบริหารส่วน ต าบลปราสาท  

5. ให้หัวหน้าหน่วยงาน ก ากับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่ง ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีปล่อยปละละเลยให้ถือเป็น  ความผิดทางวินัย จึง
ประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62 

 

 

  
       (นายรอมือลี    หะยีและ) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันท่ี  27  มกราคม  พ.ศ. 2563  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา  อบต.กะลุวอ  ได้ร่วมมือร่วมใจกัน
ประกาศตนต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและพร้อมปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันท่ี  5  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563  ในการประชุมสภาสมยัสามัญครั้งท่ี  1/2563  นายรอมือลี  หะยแีละ  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  ได้กล่าวประกาศเจตจ านงในการบริหารงาน  อบต.เพ่ือให้เป็น
องค์กรแห่งธรรมาภิบาลและโปร่งใส  โดยกลา่วให้สมาชิกสภา  อบต.  หัวหน้าส่วนราชการของ  อบต.  

ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใส่  ตรวจสอบได้  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน   

 

 

 

 

 




