
  

 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน 

เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 

 

                    ด้วยรัฐบาลให้ความส าคัญ กับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นประโยชน์สุขต่อประชาชน และเกิดความโปร่งใส ใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) ก าหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงาน
ก าหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน จึงได้ก าหนดมาตรการแนวทาง
ปฏิบัติตามมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้  

                  1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

                        1.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ 2540 มาตรา 43 มาตรา 44 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 
2542 และไม่เผยแพร่ข้อมูล ตามมาตรา 14 และมาตรา 15 ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ. ศ. 
2540  

                        1.2 ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมกับสถานการณ์และความพร้อมของบุคลากรและทรัพยากรในหน่วยงาน  

                        1.3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ  

                        1.4 ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความม่ันคงปลอดภัยบนเว็บไซต์  

                2. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

                        2.1 ลักษณะ/ประเภท ข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่  

                                2.1.1 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน  

                                2.1.2 สรุปอ านาจหน้าที่ ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน  

                                2.1.3 สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงาน  

                                2.1.4 กฎ ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผนและนโยบาย  

                                2.1.5 แผนงาน โครงการ ความก้าวหน้า ของการด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต 
ผลลัพธ์โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
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                               2.1.6 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  

                               2.1.7 อ่ืนๆตามที่กฎหมายก าหนด  

                       2.2 ระบุวิธีการขั้นตอนการด าเนินงาน ระบุเวลาการด าเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน  

               3. ก าหนดกลไกการก ากับ ติดตามและด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล โดยแต่งตั้งคณะท างานหรือมอบหมายหน้าที่ 
ของหน่วยงานในการก ากับดูแลเว็บไซต์ เพ่ือให้มีการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน รายงานผลการ
ด าเนินงาน สรุปปัญหา อุปสรรคต่อหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ จ านวนข่าวที่เผยแพร่ จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
จ านวนผู้ขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์  

                   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  

                                       ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 

                                          

( นายธงชัย โชคด ารงสุข ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน 

เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

 

                    ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 
2542 ให้มุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน จึงได้
ก าหนดมาตรการและกลไกในการเปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการด าเนินงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล หรือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน ดังนี้  

                    1. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและ ข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ในประเด็นความ
สอดคล้องกับภารกิจหรือยุทธศาสตร์ รวมถึงความเก่ียวข้องของประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

                    2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่องทางที่หลากหลาย เช่น ปิดประกาศ เว็บไซต์ สื่อสังคม
ออนไลน์ วารสาร จดหมายข่าว เป็นต้น  

                     3. รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลข้อเท็จจริง และความ
คิดเห็นประกอบการตัดสินใจ  

                     4. เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็น
ลักษณะการเข้าร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การวางแผนงาน หรือการด าเนินงาน  

                     จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  

                                    ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม พ. ศ. 2563 

                                                     

                                                     ( นายธงชัย โชคด ารงสุข ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน 

เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

                     เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้  

                     1. ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ด าเนินการเผยแผ่แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ . ศ. 
2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ         พ.ศ. 2560  

                     2. ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสนซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ด าเนินการบันทึก รายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด
แต่ละข้ันตอน ดังนี้  

2.1 จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

2.2 ท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง  

2.3 ด าเนินการจัดหา  

2.4 ขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง  

2.5 การท าสัญญา  

2.6 การบริหารสัญญา  

                      3. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาขององค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน  

                       4. ห้ามมิให้ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ยอมให้ผู้อื่นอาศัยหน้าที่ของตนหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างกับองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน  

                       5. ให้หัวหน้าหน่วยงาน ก ากับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

                       จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
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                                    ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม พ. ศ. 2563 

                                          

                                                     ( นายธงชัย โชคด ารงสุข ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน 

เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน 

 

                      ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าแพงแสน มีแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือท า
หน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมใน
องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน เพ่ือให้การด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าแพงแสนเป็นไปตามหน้าที่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ จึงก าหนด หลักเกณฑ์ มาตรการ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน ดังนี้  

                      ข้อ 1 กาดนี้เรียกว่า " ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าแพงแสน"  

                      ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้  

                              "เจ้าหน้าที่" หมายความว่า พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าแพงแสน  

                              "ทุจริต" หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น  

                              "ประพฤติมิชอบ" หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดอย่าง
หนึ่งในต าแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับการเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย  

                              "ข้อร้องเรียน" หมายความว่า ข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดและข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อ
ประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/9/90/Tra-Khrut.gif


                                "การตอบสนอง" หมายความว่า การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบและน าเรื่อง
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดีหรืออ่ืนๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้ง
ให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลา 15 วัน ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและ
ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณากัน ตอบสนองสิ้นสุดที่การด าเนินเรื่อง
ร้องเรียนเข้าสู่ กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามข้อระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  

                     ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดข้อมูลการร้องเรียน  

                               หลักเกณฑ์การร้องเรียน  

                               1. ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน เสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลก าแพงแสน ดังนี้   

- การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  

- กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ  

- ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ  

- ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินเวลาอันสมควร  

- กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่หรือขัดต่อกฎหมาย  

                               2. ต้องเป็นเรื่องที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐาน
แวดล้อมที่ปรากฏชัดเจน ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน  

                               รายละเอียดข้อมูลการร้องเรียน   

1. ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน  

2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 

                                3. การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียนพร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมตาม
สมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว( หรือแจ้งช่องทางการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพ่ือด าเนินการสืบสวน 
สอบสวน)  

4. ค าขอของผู้ร้องเรียน  

5. ลายมอืชื่อของผู้ร้องเรียน  

6. ระบุวัน เดือน ปี  

7. ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)  

 



ช่องทางการร้องเรียน 

1) รับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www. http://www.kamphaengsaen.go.th/ 

2) ร้องเรียนผ่านตู้/กล่องรับความคิดเห็น(จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)  

                                3) ไปรษณีย์(จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) ส่งตรงมายัง องค์การบริหารส่วนต าบล
ก าแพงแสน เลขที่ 60 หมู่ที่ 9 ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140  

                                4) ยื่นโดยตรง(จดหมายบัตรสนเท่ห์/เอกสาร) ณ องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน  

5) โทรศัพท์ หมายเลข 0-3435-3051 

6) ร้องเรียนทาง Facebook : องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน 

                       จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                                    ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม พ. ศ. 2563 

                                          

( นายธงชัย โชคด ารงสุข ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน 

เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 

 

                      เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน เป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน จึงได้ก าหนดมาตรการ
ป้องกันการรับสินบน ดังนี้  

                      1. ประกาศเจตจ านงในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 
โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากร ผู้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทราบ   

                      2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มี
การควบคุม ก ากับ ติดตาม สนับสนุนและขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือป้องกันการรับ ให้สินบนหรือผลประโยชน์อ่ืนใด 
รวมถึงป้องกันการมีส่วนร่วมในการทุจริตทุกรูปแบบ  

                      3. ก าหนดจรรยาบรรณ บทบาทหน้าที่ของพนักงานทุกระดับให้ครอบคลุมถึง  

                           - การงดรับ ให้สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  

                           - การไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตทุกรูปแบบ  

                           - การร่วมสอดส่องดูแลและรายงานการรับให้สินบนหรือประโยชน์อ่ืนใด รวมถึงการทุจริตประพฤติ
มิชอบทุกรูปแบบต่อผู้บังคับบัญชา  

                           - การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวน ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง  

                     4. ส่งเสริมวัฒนธรรมต่อต้านการรับ การให้สินบน หรือประโยชน์อ่ืนใด รวมถึงป้องกันการมีส่วนร่วมใน
การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  

                     5. ก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมให้ความรู้และสร้างช่องทางการรับรู้แก่บุคลากรเพ่ือเป็นการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ การรับ การให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นๆ  

                6. ก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้บุคลากร ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกรับทราบ  

               7. ก าหนดให้บุคลากรทุกคนมีหน้าที่สอดส่อง และร่วมกันป้องกันการรับ การให้สินบนหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ 
รวมถึง การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยไม่ละเลย เพิกเฉย แต่การกระท าท่ีเข้าข่ายดังกล่าว  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/9/90/Tra-Khrut.gif


              8. ด าเนินการลงโทษทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารหรือบุคลากรซึ่ง
ถูกตัดสินว่าได้กระท าผิดทุจริตอย่างเด็ดขาด  

               9. ก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการรับการให้สินบนหรือ
ประโยชน์อื่นใด ต่อผู้บริหารอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 

                       จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                                    ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม พ. ศ. 2563 

                                         

                                                      ( นายธงชัย โชคด ารงสุข ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน 

เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

                       เพ่ือให้การปฏิบัติงานของพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส อีกทั้งส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ในองค์กร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าแพงแสน จึงได้ก าหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้  

                        1. ห้ามมิให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนอราคามีความเกี่ยวข้อง
กับบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน ทั้งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมที่มีผลต่อการปฏิบัติ
หน้าที่  

                        2. ห้ามมิให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน ใช้อ านาจหน้าที่ในต าแหน่งหรือหน้าที่
ด าเนินงานหรือโครงการที่เลือกผลประโยชน์กับตนเองทั้งท่ีเกี่ยวกับเงินและทรัพย์สิน  

                        3. ห้ามมิให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสนด ารงต าแหน่งที่ท าหน้าที่ทับซ้อนกัน  

                        4. ในกรณีที่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน มีผลประโยชน์ทับซ้อนให้ใช้หลักดังนี้  

                           - การถอนตัวออกจากการท าหน้าที่ตัดสินใจหรือท างานที่บุคลากรที่ผลประโยชน์ทับซ้อนกัน  

                           - ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสนมีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรในองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าแพงแสนถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน  

                           - การรับของขวัญเป็นของส่วนตัวให้กระท าได้ในกรณีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาทหากเกินกว่านั้นต้อง
รายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

                       จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                                    ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม พ. ศ. 2563 

                                                      

                                                          ( นายธงชัย โชคด ารงสุข ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/9/90/Tra-Khrut.gif


 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน 

เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

 

                       องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ. ศ. 
2562 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หน้าที่ตามที่กฎหมายอ่ืนก าหนดไว้ ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล การควบคุมดูแล
พนักงาน ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ฝ่ายบริหารโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้ ก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ มี
อ านาจในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ หรือมีค าสั่งในเรื่องนั้นอย่างรอบคอบ มีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนการใช้ดุลย
พินิจอย่างเพียงพอ  

                       ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลยพินิจในการออกค าสั่ง อนุญาตอนุมัติ ในภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้ก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
ดังนี้  

                      มาตรการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร  

                       1. การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติให้กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดโดย
อิสระ  

                       2. ขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจต้องประกอบด้วยเหตุผล ดังนี้  

                            2.1 ขั้นตอนที่ 1 ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งการวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้น ต้องตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน จากพยานหลักฐานที่มีอยู่เพียงพอต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าได้เกิดข้ึนหรือไม่  

                            2.2 ขั้นตอนที่ 2 ข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบข้อเท็จจริง ตามข้อ 2.1 ที่เกี่ยวข้องและเป็น
สาระส าคัญ  

                            2.3 ขั้นตอนที่ 3 ขอพิจารณาและขอสนับสนุน ซึ่งผู้ใช้ดุลยพินิจจะต้องพิจารณาตัดสินใจว่า
กฎหมายใดก าหนดให้ผู้ใช้ดุลยพินิจได้เพียงประการเดียว หรือหลายประการ ซึ่งสามารถตัดสินใจใช้อ านาจหรือไม่ก็ได้หรือ
จะเลือกกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งใดก็ได้ตามท่ีกฎหมายก าหนด  

                      มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลยพินิจ  

                      1. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตก ากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ดุลยพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย 
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กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเช่น คู่มือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติงาน บนพ้ืนฐานความสุจริต เป็นธรรม รับผิดชอบ ถูกต้องชอบธรรม ยอมรับนับถือ สามารถตรวจสอบ
ได้ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

                      2. ให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่แสดงถึงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเพ่ือเป็น
กรอบการปฏิบัติงานอันจะน ามาสู่การลดการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงาน  

                      3. ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือไม่เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงาน ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพ่ือให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการหาข้อเท็จจริง 
วิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกันต่อผู้บังคับบัญชา  

                     มาตรการเสริมสร้างการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  

                     1. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใด ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ก าแพงแสน  

                      2. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องตระหนักถึงความส าคัญและแนวทางในการด าเนินการตรวจสอบการ
ใช้ดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน 3. มีแนวทางติดตามทบทวนกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพ่ือน ามาปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งให้มีการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นระบบและโปร่งใส 

                       จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                                    ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม พ. ศ. 2563 

                                                

                                                          ( นายธงชัย โชคด ารงสุข ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน 

 


