
 

 
 

 

มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 

ภายในหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตาํบลบางขันแตก 

อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
 



 
 
 
 

  
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 

เรื่อง มาตรการในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 
-------------------------------------------------- 

เพ่ือใหการเปดเผยขอมูลขององคการบริหารสวนตําบลบางขันแตกมีความถูกตอง ครบถวน 
ชัดเจน และเปนปจจุบัน ประชาชน และผูมีสวนไดเสีย สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก สามารถ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตกไดตามที่ไดประกาศเจตจํานงสุจริตตอ
บุคลากรและสาธารณชน จึงกําหนดมาตรการในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ ดังนี้  

หนวยงานที่รับผิดชอบในการเผยแพรขอมูล  
1.1 สํานักงานปลัด มีหนาที่เผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบล

บางขันแตก (www.bangkhunteak.go.th) และปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน โดยอยางนอยตองประกอบ 
ไปดวย โครงสรางองคการบริหารสวนตําบล ภารกิจ ผูบริหาร นโยบายและยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปและการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 
มาตรฐานหรือคูมือการปฏิบัติงาน มาตรฐานและข้ันตอนการใหบริการ เปนตน  

1.2 สํานัก/กอง มีหนาที่เผยแพรขอมูลขาวสารผานชองทางอื่นๆ เชน สื่อสังคมออนไลน  
ปดประกาศภายในองคการบริหารสวนตําบล เอกสารขาว ฯลฯ เปนตน  

1.3 สํานัก/กอง มีหนาที่สนับสนุนและใหขอมูลขาวสารสําหรับการเผยแพรผานชองทาง
รับผิดชอบ รวมทั้งเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน  

จึงประกาศใหทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที ่ 3  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 

(นายอภินันท พัฒนาการพนิช) 
   นายกองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 

เรื่อง มาตรการใหผูท่ีมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม 
------------------------------------------------------------- 

เพ่ือใหการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบางขันแตกเปนไปตามเจตนาจํานงสุจริต
ตามแนวนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ในดานความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เปดโอกาส
ใหผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในทุก
ระดับ  

องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตกบริหารราชการแบบมีสวนรวม โดยใหผูรับบริการหรือ 
ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลตามความเหมาะสม ดังนี้  

(๑) การมีสวนรวมในการใหขอมูลขาวสาร โดยใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมตางๆของ
องคการบริหารสวนตําบลหรือสวนราชการภายในแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย  

(๒) การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น โดยเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย
รวมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งใหขอเสนอแนะ เก่ียวกับการดําเนินการ หรือการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบลและสวนราชการภายในอยางเปนระบบ  

(๓) การมีสวนรวมใหเขามามีบทบาท โดยเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียมีสวน
รวมทํางานในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลระหวางองคการ
บริหารสวนตําบลหรือสวนราชการภายในกับผูรับบริการหรือผูสวนไดสวนเสียอยางจริงจังและมีจุดมุงหมายที่
ชัดเจน  

(๔) การมีสวนรวมในการสรางความรวมมือ โดยเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียมี
บทบาทในการตัดสินใจ ตั้งแตระบุปญหา พัฒนาทางเลือก และแนวทางแกไขรวมทั้งการเปนภาคีในการดําเนิน
กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลหรือสวนราชการ  

(๕) มีสวนรวมในดานการดําเนินงานขององคการบริหารงานสวนตําบล โดยเปดโอกาสให
ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียมีบทบาทในการรวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอองคการบริหารสวน
ตําบลบางขันแตก ตลอดจนเปดโอกาสใหบุคลากร รวมแสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารโดยมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตกเปนผูกํากับดูแล  

 จึงประกาศใหทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่  3  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 

(นายอภินันท พัฒนาการพนิช) 
   นายกองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 

 
 
 



 
 
 
 

  
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 

เรื่อง มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 
........................................ 

เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลบางขันแตกเปนไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาลมีความโปรงใส ตรวจสอบได ตลอดจนสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐบาล องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตกจึงไดกําหนดมาตรการ
สงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง ดังนี้  

1. ใหเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก ซึ่งปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจาง ดําเนินการเผยแพรการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  

2. ใหเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก ซึ่งปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจางดําเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ใหเปนไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยดําเนินการในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดแต
ละข้ันตอน ดังนี้  

(๑) จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง  
(๒) ทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง  
(๓) ดําเนินการจัดหา  
(๔) ขออนุมัติสั่งซื้อหรือจาง  
(๕) การทําสัญญา  
(๖) การบริหารสัญญา  
(๗) การควบคุมและการจําหนาย  

3. หามมิใหเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก ซึ่งปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจาง เขาไปมีสวนไดสวนเสียผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาขององคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 
และใหคณะกรรมการตางๆ ที่ไดรับการแตงตั้งใหมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางจะตองใหคํา
รับรองเปนหนังสือวาจะไมเขาไปมีสวนไดสวนเสียกับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาของ องคการบริหารสวนตําบล
บางขันแตก 

4. หามมิใหเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก ซึ่งปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจางยอมใหผูอื่นอาศัยหนาที่ของตนหาผลประโยชนจากการจัดซื้อจัดจางกับองคการบริหารสวนตําบล
บางขันแตก 



5. ใหหัวหนาหนวยงาน กํากับ ดูแล การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ผูใตบังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติ
หนาที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจัดจางใหเปนไปดวยความเรียบรอย กรณีปลอยปละละเลยใหถือเปนความผิด 
ทางวินัย  

จึงประกาศใหทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที ่ 3  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 

(นายอภินันท พัฒนาการพนิช) 
   นายกองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 
เรื่อง มาตรการจัดการขอรองเรียนการทุจริต 

............................................................. 
เพ่ือใหการปฏิบัติราชการของ องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตกเปนไปดวยความโปรงใส 

และสามารถตรวจสอบไดจึงกําหนดมาตรการจัดขอรองเรียนการทุจริต ดังนี้  

๑. หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการรองเรียน  
๑.๑ หลักเกณฑการรองเรียน  

๑.๑.๑ เรื่องที่รองเรียนตองเปนเรื่องท่ีผูรองไดรับความเดือดรอนหรือความ
เสียหาย อันเนื่องมาจากบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบางขันแตกในเรื่องดังตอไปนี ้ 

(๑) กระทําทุจริตตอหนาที่ราชการ  
(๒) กระทําความผิดตอตําแหนงที่ราชการ  
(๓) ละเลยหนาที่ตามกฎหมายทีกํ่าหนดใหตองปฏิบัต ิ 
(๔) ปฏิบัติงานลาชาเกินสมควร  
(๕) กระทํานอกเหนืออํานาจหรือหนาที่หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย  
๑.๑.๒ เรื่องรองเรียนตองเปนเรื่องจริงที่มีขอมูล มิใชลักษณะกลั่นแกลงหรือ

สรางหรือสรางความเสียหายแกบุคคล และตองมีหลักฐานแวดลอมปรากฏชัดเจน ตลอดจนพยานหลักฐานท่ี
แนนอน  

๑.๒ ขอรองเรียนที่ใชถอยคาํสุภาพและตองระบุขอมูลดังตอไปนี ้ 
๑.๒.๑ ชื่อ นามสกุล และที่อยูผูรองเรียน  
๑.๒.๒ ชื่อหนวยงานหรือบุคลากรที่เก่ียวของที่เปนเหตุแหงการรองเรียน  
๑.๒.๓ การกระทําทั้งหลายท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียน พรอมทั้งขอเท็จจริง

หรือพฤติกรรมตามสมควรแหงมูลเหตุที่เก่ียวของดังกลาว  
๑.๒.๔ ลายมือผูรองเรียน  
๑.๒.๕ ระบุวัน เดือน ป  
๑.๒.๖ ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถามี)  

๑.๓ กรณีการรองเรียนผานกลองรับความคิดเห็น หรือมีลักษณะเปนบัตรสนเทห  
จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น  

๑.๔ เรื่องรองเรียนที่ไมรับพิจารณา  
๑.๔.๑ ขอรองเรียนมิไดทาเปนลายลักษณอักษร  
๑.๔.๒ ขอรองเรียนที่ไมไดระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ  
๑.๔.๓ ขอรองเรียนที่ไมมีรายการตามขอ ๑.๒  
๑.๕.๑ สงขอรองเรียนดวยตนเองโดยตรงไดที่กลองรับความคิดเห็น ตั้งอยูท่ี

อาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 
๑.๕.๒ สงขอรองเรียนผานระบบออนไลนผานระบบอิเล็กทรอนิกส ไดที่

เว็บไซต องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก www.bangkhunteak.go.th 



๑.๕.๓ รองเรียนผานศูนยบริการประชาชน องคการบริหารสวนตําบล 
บางขันแตก 

- โทรศัพท 034-765758 
- ทางไปรษณีย ที่อยู 444 หมู 4 ตําบลบางขันแตก อําเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000  

๒. กระบวนการพิจารณาดําเนินการ  
๒.๑ ใหงานธุรการเปนหลักในการรับเรื่องรองเรียน  
๒.๒ เมื่อไดรับเรื่องรองเรียนใหเจาพนักงานธุรการรวบรวมขอมูลการรองเรียนเสนอ

นายกองคการบริหารสวนตําบล ในกรณีเปนลักษณะบัตรสนเทหใหพิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามท่ี
กําหนดไวในท่ีประกาศนี ้ 

๒.๓ กรณีที่นายกองคการบริหารสวนตําบลเห็นสมควรใหแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริง หรือมอบหมายใหผูใดตรวจสอบขอเท็จจริง ใหหนวยงานหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ
โดยตรงดําเนินการตามคําสั่งนั้น  

๒.๔ ใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงที่ไดรับการแตงตั้ง มีหนาท่ีรวบรวม
ขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของและพิจารณาไตสวนหาขอเท็จจริงวาเรื่องรองเรียนมีมูลหรือไมอยางไร โดยใหดําเนินการ
ใหแลวเสร็จโดยเร็ว พรอมทั้งนําความคิดเห็นเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลวามีการกระทําทุจริตและ
พฤติมิชอบ หรือการทุจริตการจัดซื้อจัดจางเกิดข้ึนหรือไม และเปนการกระทําผิดวินัยหรือไม หากกรณีไมมีมูล
ตามที่รองเรียนใหเสนอความเห็นตอนายกองคการบริหารสวนตําบล สั่งยุติเรื่อง  

๒.๕ ในกระบวนการพิจารณาสอบสวนขอเท็จจริงใหดาเนินการอยางลับ และตอง
เปดโอกาสใหบุคลากรผูถูกกลาวหาพิสูจนขอเท็จจริงอยางเปนธรรม  

๒.๖ ใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงดําเนินการสอบสวนและรายงานผลการ
สอบสวนตอนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด  

๓. การกํากับติดตามขอรองเรียน  
๓.๑ เมื่อมีการดําเนินการในเบ้ืองตนเปนประการใด ใหหนวยงานหรือมอบหมาย

ผูรับผิดชอบโดยตรงแจงผูรองเรียนทราบภายในระยะเวลาสิบหาวัน เวนแตกรณีที่ผูรองเรียนไมใหขอมูลท่ี
สามารถติดตอกลับไปยังผูรองเรียนได  

๓.๒ ในกรณีที่ขอรองเรียนเปนเรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจการพิจารณาของ องคการ
บริหารสวนตําบลบางขันแตกใหดําเนินการดังนี ้ 

(๑) สงตอเรื่องรองเรียนไปยังหนวยงานที่เก่ียวของโดยตรง ในกรณีที่ขอ
รองเรียนระบุถึงหนวยงานนั้นๆ โดยแจงใหผูรองเรียนรับทราบทันทีโดยเร็ว และใหถือวาเปนที่สิ้นสุด
กระบวนการกํากับติดตาม และการตอบสนองขอรองเรียนของ องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 

(๒) สงเรื่องรองเรียนไปยังผูรองเรียน กรณีที่ผูรองเรียนไมไดระบุถึง
หนวยงานที่เก่ียวของโดยตรง พรอมชี้แจงเหตุผล และแจงใหผูรองเรียนทราบ ถือวาเปนท่ีสิ้นสุดกระบวนการ 
กํากับติดตามและการสนองขอรองเรียนของ องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 

  

 

 



จึงประกาศใหทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที ่ 3  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖3 

 
 
 

(นายอภินันท พัฒนาการพนิช) 
   นายกองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 
เรื่อง มาตรการปองกันการใหหรือรับสินบน 
.............................................................. 

เพ่ือใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและภารกิจอ่ืน เปนไปดวยความโปรงใส 
สามารถตรวจสอบได และปองกันการใหรับสินบน องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก จึงกําหนดมาตรการ
ปองกันใหหรือรับสินบน เพ่ือใหบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก ถือปฏิบัต ิดังนี้  

๑. หามใชตําแหนงหนาที่หาผลประโยชนใหตนเอง ครอบครัว หรือพวกพอง  
๒. หามรับผลประโยชนอยางใดจากการปฏิบัติหนาที่นั้น  
๓. หามใชตําแหนงหนาที่ เพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง  
๔. หามนําเจาหนาที่หรือทรัพยสินของทางราชการไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัว  
๕. หามนําขอมูลลับหรือขอมูลภายในไปใชเพ่ือประโยชนตนเองหรือบุคคลอ่ืน  
๖. ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบ กํากับ ติดตาม ควบคุม พฤติกรรมของเจาหนาที่อยางใกลชิด

หากพบวามีพฤติกรรมที่สุมเสี่ยงกับการใหหรือรับสินบนใหมีการตักเตือน เพ่ือปองกันเหตุที่จะเกิดขึ้น  

 จึงประกาศใหทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที ่ 3  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 

(นายอภินันท พัฒนาการพนิช) 
   นายกองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 

เรื่อง มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
--------------------------------------- 

ดวย องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตกมีเจตนารมณใหการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบล มีความโปรงใส เปนธรรม ปราศจากการการขัดกันแหงผลประโยชน  จึงเปนการแสวงหา
ผลประโยชนสวนบุคคล ซึ่งอาจละเมิดตอจริยธรรม และกฎหมายเนื่องจากผลประโยชนสวนตน ไดเขา
แทรกแซงการใชดุลพินิจ หรือกระบวนการตัดสินใจ ทําใหผูพิจารณาตองละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่
สาธารณะ อันทําใหเกิดความเสียหายแกผลประโยชนของสถาบันหรือองคกร ซึ่งเปนผลประโยชนสวนรวมหรือ
สาธารณะ เพ่ือเปนแนวทางในการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  
โดยมีนโยบายและกรอบแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

1. หามเจาหนาที่ของรัฐ/พนไมเกิน 2 ป การรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดทําใหเจาหนาที่
ของรัฐตัดสินใจเอนเอียงเอ้ือประโยชนตอผูให เวนแตโดยธรรมจรรยา ไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท 

2. หามมีการรับผลประโยชนจากการดํารงตําแหนงหนาที่เพ่ือตนเองและพวกพอง 

3. หามใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน 
4. หามใชขอมูลลับของทางราชการเพ่ือแสวงหาประโยชนแกตนเองและพวกพอง 
5. หามมีการรับงานนอกแลวสงผลตอความเสียหาของหนวยงานที่รับผิดชอบ 
6. หามมกีารทํางานหลังจากออกจากตําแหนงและเอ้ือประโยชนใหบริษัท 
7. หามใหของขวัญ ของกํานัล เพ่ือหวังความกาวหนา 
8. หามชวยญาติมิตรใหไดงานอยางไมเปนธรรมในหนวยงานของรัฐ 
9. หามซื้อขายตําแหนง การจายผลประโยชนทั้งที่เปนเงินและประโยชนรูปแบบอื่น เพ่ือใหได

เลื่อนระดับหรือตําแหนง หรือความดีความชอบ 

จึงประกาศใหทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที ่ 3  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 

(นายอภินันท พัฒนาการพนิช) 
   นายกองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 

เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ 
--------------------------------------- 

ดวย องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตกมีเจตนารมณใหการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบล มีความโปรงใส เปนธรรม ปราศจากการแทรกแซงใดๆ ที่ทาใหขาดความเปนกลาง สงวนรักษาไวซึ่ง
ประโยชนของสวนรวม และมีเหตุผลในการใชดุลพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบได จึงเห็นควรกําหนดมาตรการ
ตรวจสอบการใชดุลพินิจขึ้น เพ่ือเปนแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบล ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคบั มาตรฐาน คูมือการปฏิบัติการ และขั้นตอนที่เก่ียวของ 
โดยมีนโยบายและกรอบแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

นโยบาย  
1. องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตกยึดม่ันและสนับสนุนใหมีระบบและกลไกในการใช

ดุลพินิจของบุคลากรผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง โปรงใส เปนธรรมและมีประสิทธิภาพ  
2. องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตกใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตาม

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคบั มาตรการ คูมือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เก่ียวของ  
3. องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตกเห็นควรใหมีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

บุคลากร เพ่ือกํากับการปฏิบัติงาน และตรวจสอบการใชดุลพินิจของบุคลากรตามมาตรฐานที่เกี่ยวของ  

กรอบแนวทางปฏิบัต ิ 
กรอบแนวทางการตรวจสอบการลดการใชดุลพินิจของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล

บางขันแตกใหครอบคลุมใน 3 ประเด็นหลัก ไดแก  
1. การลดการใชดุลพินิจของบุคลากรในการดําเนินงานตามภารกิจหลัก  

1.1 ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับ กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการใชดุลพินิจของผูใตบังคบับัญชาใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐาน คูมือการ
ปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เก่ียวของ  

1.2 หากพบวาภารกิจใดยังไมมีมาตรฐานหรือคูมือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานฯ
นั้นๆ ไมทันสมัยหรือไมเหมาะสมในทางปฏิบัติหรืออาจกอใหเกิดการใชดุลพินิจที่อาจนํามาซึ่งความไมโปรงใส 
เปนธรรมและมีประสิทธิภาพ ใหผูบังคับบัญชาของหนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก และ/หรือ ผูปฏิบัติตาม
มาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงานเสนอเพ่ือทบทวนในมาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงาน ดังกลาว  

2. การลดการใชดุลพินิจในการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  
2.1 ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับ กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนการใชดุลพินิจของผูใตบังคับบัญชา ใหเปนไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐาน คูมือ
การปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง การใชจายงบประมาณ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ   

2.2 กรณีการจัดซื้อจัดจางโดยวงเงินเล็กนอยที่ดําเนินการไดโดยไมตองแตงตั้ง
คณะกรรมการ ใหเจาหนาที่พัสดุพิจารณาโดยสืบราคาจากทองตลาด และเลือกรายที่เสนอราคาต่ําที่สุด  



2.3 กรณีการจัดซื้อจัดจางโดยคณะกรรมการ หากทราบวาผูยื่นขอเสนอหรือ
คูสัญญาเปนผูมีสวนไดเสียกับประธานกรรมการ หรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง ใหรายงานหัวหนาสวนราชการ
หรือประธานกรรมการทราบ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมหรือจําเปนในการทบทวนองคประกอบของ
คณะกรรมการตลอดทั้งหามมิใหเขารวมประชุมหรือมีมติในเรื่องท่ีเก่ียวของกับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญานั้น 
หรือกรณจีาเปนตองมีการชี้แจงในบางเรื่อง เมื่อไดชี้แจงและตอบขอซักถามแลวจะตองออกจากที่ประชุม  

2.4 กรณีการตรวจรับงาน ใหตรวจรับภายในรอบระยะเวลาของกฎ ระเบียบ 
ขอบังคบัตลอดจนแนวทางที่องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตกกําหนด หากไมสามารถดําเนินการไดใหแจง
เหตุผลใหผูมีอํานาจหนาที่ทราบเพ่ือดําเนินการตอไป  

2.5 กรณีการยืมใชทรัพยสินของทางราชการ ใหหนวยงานที่กากับทรัพยสินนั้น  
ทําทะเบียนการยืม-การคืน และมีการตรวจสอบรายงานผลตอผูบังคับบัญชาเปนประจํา 

2.6 มอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑคงเหลือประจําป ทําหนาที่
ตรวจสอบควบคุมพัสดุหรือครุภัณฑ ของสํานักงานใหเกิดความถูกตองและโปรงใส  

3. การลดการใชดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล  
3.1 ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับ กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนการใชดุลพินิจของผูใตบังคับบัญชาในการบริการงานบุคคลใหเปนไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ มาตรฐาน คูมือการปฏิบัติงาน และข้ันตอนที่เก่ียวของ โดยคํานึงถึงระบบคุณธรรม ความรู
ความสามารถของบุคลากร ความเสมอภาคเปนธรรม และประโยชนของทางราชการ  

3.2 กําหนดใหงานการเจาหนาที่ สํานักงานปลัดองคหารบริหารสวนตําบล องคการ
บริหารสวนตําบลบางขันแตก จัดทําระบบและเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของในการบริหารงานบุคคลใหเกิดความ
โปรงใส เปนธรรม ทั้งเรื่องสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร 
อาทิ การกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาแตงตั้งใหดารงตําแหนง การพิจารณาความดีความชอบของ
บุคลากร รายชื่อผูสมัครเพื่อเลื่อนตําแหนง ระบบฐานขอมูลบุคลากรที่มีคุณภาพที่สามารถใชเปนหลักฐาน
ประกอบในการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตําแหนงบุคลากร มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑ  
แนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ตลอดจนผลการพิจารณาที่เก่ียวของ แผนความกาวหนาในอาชีพ 
และแผนการพัฒนาบุคลากร  

ชองทางการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน  
กรณีพบวามีบุคลากรคนใดในองคการบริหารสวนตําบล มีการใชดุลพินิจอันกอใหเกิดความไม

เปนธรรม และขัดตอประมวลจริยธรรมของขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 
สามารถแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนไดตามชองทางดังตอไปนี ้ 

๑. รายงานตอผูบังคบับัญชาตามลําดับ  
2. แจงทางไปรษณียหรือรองเรียนดวยตนเองที่ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล

บางขันแตก 444 หมู 4 ตําบลบางขันแตก อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 
3. แจงทางเว็บไซตของสานักงาน ไดที ่www.bangkhunteak.go.th  
 

 

 



ทั้งนี้ขอรองเรียนตางๆ จะนําเสนอหัวหนาสวนราชการเพ่ือมอบหนวยงานที่เก่ียวของสืบสวน
ขอเท็จจริง หากมีมูลและเปนความผิดทางวินัยจะดําเนินการตามระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดของ
กฎหมายตอไป 

จึงประกาศใหทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที ่ 3  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 

(นายอภินันท พัฒนาการพนิช) 
   นายกองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 
 
 

 


