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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
-------------------------------------------------- 

เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกมีความถูกต้อง  ครบถ้วน 
ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก สามารถ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกได้ตามที่ได้ประกาศเจตจ านงสุจริตต่อ
บุคลากรและสาธารณชน จึงก าหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้  

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล  
1.1 ส านักงานปลัด มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล

บางขันแตก (www.bangkhunteak.go.th) และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยอย่างน้อยต้องประกอบ 
ไปด้วย โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล ภารกิจ ผู้บริหาร นโยบายและยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน มาตรฐานและข้ันตอนการให้บริการ เป็นต้น  

1.2 ส านัก/กอง มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์  
ปิดประกาศภายในองค์การบริหารส่วนต าบล เอกสารข่าว ฯลฯ เป็นต้น  

1.3 ส านัก/กอง มีหน้าที่สนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารส าหรับการเผยแพร่ผ่านช่องทาง
รับผิดชอบ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่  3  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 

(นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

เรื่อง มาตรการให้ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 
------------------------------------------------------------- 

เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกเป็นไปตามเจตนาจ านงสุจริต
ตามแนวนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในทุก
ระดับ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยให้ผู้รับบริการหรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามความเหมาะสม ดังนี้  

(๑) การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือส่วนราชการภายในแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย  

(๒) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการด าเนินการ หรือการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลและส่วนราชการภายในอย่างเป็นระบบ  

(๓) การมีส่วนร่วมให้เข้ามามีบทบาท โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วมท างานในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือส่วนราชการภายในกับผู้รับบริการหรือผู้ส่วนได้ส่วนเสียอย่างจริงจังและมีจุดมุ่งหมายที่
ชัดเจน  

(๔) การมีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือ โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
บทบาทในการตัดสินใจ ตั้งแต่ระบุปัญหา พัฒนาทางเลือก และแนวทางแก้ไขรวมทั้งการเป็นภาคีในการด าเนิน
กิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือส่วนราชการ  

(๕) มีส่วนร่วมในด้านการด าเนินงานขององค์การบริหารงานส่วนต าบล โดยเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทในการร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขันแตก ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากร ร่วมแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารโดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกเป็นผู้ก ากับดูแล  

 จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่  3  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 

(นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
 
 
 



 
 
 
 

  
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
........................................ 

เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกเป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาลมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐบาล องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกจึงได้ก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้  

1. ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง ด าเนินการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  

2. ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างด าเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยด าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดแต่
ละข้ันตอน ดังนี้  

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

3. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
และให้คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องให้ค า
รับรองเป็นหนังสือว่าจะไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของ องค์การบริหารส่วนต าบล
บางขันแตก 

4. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างยอมให้ผู้อื่นอาศัยหน้าที่ของตนหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างกับองค์การบริหารส่วนต าบล
บางขันแตก 



5. ให้หัวหน้าหน่วยงาน ก ากับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีปล่อยปละละเลยให้ถือเป็นความผิด 
ทางวินัย  

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่  3  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 

(นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 

............................................................. 
เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกเป็นไปด้วยความโปร่งใส 

และสามารถตรวจสอบได้จึงก าหนดมาตรการจัดข้อร้องเรียนการทุจริต ดังนี้  

๑. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการร้องเรียน  
๑.๑ หลักเกณฑ์การร้องเรียน  

๑.๑.๑ เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือความ
เสียหาย อันเนื่องมาจากบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกในเรื่องดังต่อไปนี้  

(๑) กระท าทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  
(๒) กระท าความผิดต่อต าแหน่งที่ราชการ  
(๓) ละเลยหน้าที่ตามกฎหมายที่ก าหนดให้ต้องปฏิบัติ  
(๔) ปฏิบัติงานล่าช้าเกินสมควร  
(๕) กระท านอกเหนืออ านาจหรือหน้าที่หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  
๑.๑.๒ เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีข้อมูล มิใช่ลักษณะกลั่นแกล้งหรือ

สร้างหรือสร้างความเสียหายแก่บุคคล และต้องมีหลักฐานแวดล้อมปรากฏชัดเจน ตลอดจนพยานหลักฐานที่
แน่นอน  

๑.๒ ข้อร้องเรียนที่ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้  
๑.๒.๑ ชื่อ นามสกุล และท่ีอยู่ผู้ร้องเรียน  
๑.๒.๒ ชื่อหน่วยงานหรือบุคลากรที่เก่ียวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  
๑.๒.๓ การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง

หรือพฤติกรรมตามสมควรแห่งมูลเหตุที่เกี่ยวข้องดังกล่าว  
๑.๒.๔ ลายมือผู้ร้องเรียน  
๑.๒.๕ ระบุวัน เดือน ปี  
๑.๒.๖ ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถ ุและพยานบุคคล (ถ้ามี)  

๑.๓ กรณีการร้องเรียนผ่านกล่องรับความคิดเห็น หรือมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์  
จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  

๑.๔ เรื่องร้องเรียนที่ไม่รับพิจารณา  
๑.๔.๑ ข้อร้องเรียนมิได้ทาเป็นลายลักษณ์อักษร  
๑.๔.๒ ข้อร้องเรียนที่ไม่ได้ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ  
๑.๔.๓ ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ ๑.๒  
๑.๕.๑ ส่งข้อร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงได้ที่กล่องรับความคิดเห็น ตั้งอยู่ที่

อาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
๑.๕.๒ ส่งข้อร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่

เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก www.bangkhunteak.go.th 



๑.๕.๓ ร้องเรียนผ่านศูนย์บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบล 
บางขันแตก 

- โทรศัพท ์034-765758 
- ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 444 หมู่ 4 ต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000  

๒. กระบวนการพิจารณาด าเนินการ  
๒.๑ ให้งานธุรการเป็นหลักในการรับเรื่องร้องเรียน  
๒.๒ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้เจ้าพนักงานธุรการรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่
ก าหนดไว้ในที่ประกาศนี ้ 

๒.๓ กรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง หรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้หน่วยงานหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ
โดยตรงด าเนินการตามค าสั่งนั้น  

๒.๔ ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวม
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลหรือไม่อย่างไร โดยให้ด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งน าความคิดเห็นเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลว่ามีการกระท าทุจริตและ
พฤติมิชอบ หรือการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่ หากกรณีไม่มีมูล
ตามท่ีร้องเรียนให้เสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล สั่งยุติเรื่อง  

๒.๕ ในกระบวนการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงให้ดาเนินการอย่างลับ และต้อง
เปิดโอกาสให้บุคลากรผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม  

๒.๖ ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงด าเนินการสอบสวนและรายงานผลการ
สอบสวนต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  

๓. การก ากับติดตามข้อร้องเรียน  
๓.๑ เมื่อมีการด าเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้หน่วยงานหรือมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบโดยตรงแจ้งผู้ร้องเรียนทราบภายในระยะเวลาสิบห้าวัน  เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่
สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได ้ 

๓.๒ ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขันแตกให้ด าเนินการดังนี้  

(๑) ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อ
ร้องเรียนระบุถึงหน่วยงานนั้นๆ โดยแจ้งให้ผู้ร้องเรียนรับทราบทันทีโดยเร็ว และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
กระบวนการก ากบัติดตาม และการตอบสนองข้อร้องเรียนของ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

(๒) ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดกระบวนการ 
ก ากับติดตามและการสนองข้อร้องเรียนของ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

  

 

 



จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่  3  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 

 
 
 

(นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน 
.............................................................. 

เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและภารกิจอ่ืน เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ และป้องกันการให้รับสินบน องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก จึงก าหนดมาตรการ
ป้องกันให้หรือรับสินบน เพ่ือให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ถือปฏิบัติ ดังนี้  

๑. ห้ามใช้ต าแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้ตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง  
๒. ห้ามรับผลประโยชน์อย่างใดจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น  
๓. ห้ามใช้ต าแหน่งหน้าที ่เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง  
๔. ห้ามน าเจ้าหน้าที่หรือทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว  
๕. ห้ามน าข้อมูลลับหรือข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือบุคคลอ่ืน  
๖. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม ควบคุม พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด

หากพบว่ามีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงกับการให้หรือรับสินบนให้มีการตักเตือน เพ่ือป้องกันเหตุที่จะเกิดข้ึน  

 จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่  3  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 

(นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
--------------------------------------- 

ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกมีเจตนารมณ์ให้การด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการการขัดกันแห่งผลประโยชน์  จึงเป็นการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล ซึ่งอาจละเมิดต่อจริยธรรม และกฎหมายเนื่องจากผลประโยชน์ส่วนตน ได้เข้า
แทรกแซงการใช้ดุลพินิจ หรือกระบวนการตัดสินใจ ท าให้ผู้พิจารณาต้องละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ อันท าให้เกิดความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของสถาบันหรือองค์กร ซึ่งเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ
สาธารณะ เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
โดยมีนโยบายและกรอบแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

1. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พ้นไม่เกิน 2 ปี การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดท าให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐตัดสินใจเอนเอียงเอ้ือประโยชน์ต่อผู้ให้ เว้นแต่โดยธรรมจรรยา ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

2. ห้ามมีการรับผลประโยชน์จากการด ารงต าแหน่งหน้าที่เพ่ือตนเองและพวกพ้อง 
3. ห้ามใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
4. ห้ามใช้ข้อมูลลับของทางราชการเพ่ือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 
5. ห้ามมีการรับงานนอกแล้วส่งผลต่อความเสียหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
6. ห้ามมกีารท างานหลังจากออกจากต าแหน่งและเอ้ือประโยชน์ให้บริษัท 
7. ห้ามให้ของขวัญ ของก านัล เพ่ือหวังความก้าวหน้า 
8. ห้ามช่วยญาติมิตรให้ได้งานอย่างไม่เป็นธรรมในหน่วยงานของรัฐ 
9. ห้ามซื้อขายต าแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นเงินและประโยชน์รูปแบบอ่ืน เพ่ือให้ได้

เลื่อนระดับหรือต าแหน่ง หรือความดีความชอบ 

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่  3  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 

(นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
--------------------------------------- 

ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกมีเจตนารมณ์ให้การด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงใดๆ ที่ทาให้ขาดความเป็นกลาง สงวนรักษาไว้ซึ่ง
ประโยชน์ของส่วนรวม และมีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบได้ จึงเห็นควรก าหนดมาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติการ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีนโยบายและกรอบแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

นโยบาย  
1. องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกยึดมั่นและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการใช้

ดุลพินิจของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ  
2. องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตาม

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ คู่มือการปฏิบัติงาน และข้ันตอนที่เก่ียวข้อง  
3. องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกเห็นควรให้มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

บุคลากร เพ่ือก ากับการปฏิบัติงาน และตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของบุคลากรตามมาตรฐานที่เก่ียวข้อง  

กรอบแนวทางปฏิบัติ  
กรอบแนวทางการตรวจสอบการลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล

บางขันแตกให้ครอบคลุมใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่  
1. การลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก  

1.1 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการ
ปฏิบัติงาน และข้ันตอนที่เก่ียวข้อง  

1.2 หากพบว่าภารกิจใดยังไม่มีมาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานฯ
นั้นๆ ไม่ทันสมัยหรือไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติหรืออาจก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจที่อาจน ามาซึ่งความไม่โปร่งใส 
เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก และ/หรือ ผู้ปฏิบัติตาม
มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงานเสนอเพ่ือทบทวนในมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน ดังกล่าว  

2. การลดการใช้ดุลพินิจในการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  
2.1 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือ
การปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ   

2.2 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวงเงินเล็กน้อยที่ด าเนินการได้โดยไม่ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาโดยสืบราคาจากท้องตลาด และเลือกรายที่เสนอราคาต่ าที่สุด  



2.3 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยคณะกรรมการ หากทราบว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญาเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับประธานกรรมการ หรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการ
หรือประธานกรรมการทราบ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมหรือจ าเป็นในการทบทวนองค์ประกอบของ
คณะกรรมการตลอดทั้งห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมหรือมีมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญานั้น  
หรือกรณีจาเป็นต้องมีการชี้แจงในบางเรื่อง เมื่อได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากท่ีประชุม  

2.4 กรณีการตรวจรับงาน ให้ตรวจรับภายในรอบระยะเวลาของกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับตลอดจนแนวทางที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกก าหนด หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้แจ้ง
เหตุผลให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป  

2.5 กรณีการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้หน่วยงานที่กากับทรัพย์สินนั้น  
ท าทะเบียนการยืม-การคืน และมีการตรวจสอบรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจ า 

2.6 มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์คงเหลือประจ าปี ท าหน้าที่
ตรวจสอบควบคุมพัสดุหรือครุภัณฑ์ ของส านักงานให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใส  

3. การลดการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล  
3.1 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริการงานบุคคลให้เป็นไปตาม  กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงระบบคุณธรรม ความรู้
ความสามารถของบุคลากร ความเสมอภาคเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ  

3.2 ก าหนดให้งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดองค์หารบริหารส่วนต าบล องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขันแตก จัดท าระบบและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคลให้เกิดความ
โปร่งใส เป็นธรรม ทั้งเรื่องสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร 
อาทิ การก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบของ
บุคลากร รายชื่อผู้สมัครเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง ระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพที่สามารถใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบในการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนต าแหน่งบุคลากร มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์  
แนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ตลอดจนผลการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง แผนความก้าวหน้าในอาชีพ 
และแผนการพัฒนาบุคลากร  

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  
กรณีพบว่ามีบุคลากรคนใดในองค์การบริหารส่วนต าบล มีการใช้ดุลพินิจอันก่อให้เกิดความไม่

เป็นธรรม และขัดต่อประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้  

๑. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  
2. แจ้งทางไปรษณีย์หรือร้องเรียนด้วยตนเองที่ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล

บางขันแตก 444 หมู่ 4 ต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 
3. แจ้งทางเว็บไซตข์องสานักงาน ได้ที ่www.bangkhunteak.go.th  
 

 

 



ทั้งนี้ข้อร้องเรียนต่างๆ จะน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวน
ข้อเท็จจริง หากมีมูลและเป็นความผิดทางวินัยจะด าเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของ
กฎหมายต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่  3  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 

(นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
 
 

 


