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ประกาศองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว 
เรื่อง  มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 

-------------------------------- 
                ดวยรัฐบาลใหความสำคัญกับการเปดเผยขอมูลขาวสาร  การอำนวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตองการของประชาชนเพ่ือใหเกิดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนประโยชนสุขตอประชาชนและเกิดความ
โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานภาครัฐโดยให
หนวยงานกำหนดมาตรการในการเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารระ องคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว                 
จึงไดกำหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติตามมาตรการเผยแพรขอมูลตอสารธารณะ  ดังนี ้

      ๑.มาตรการเผยแพรขอมูลตอสารธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน 

                   ๑.๑ เผยแพรขอมูลขาวสารอยางนอย  ตามมาตรา ๗  ของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา  ๔๓  และ มาตรา ๔๔  ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ  และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๒  และไมเผยแพรขอมูล ตาม มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ของพระราช 
บัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐  
                   ๑.๒ ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตของหนวยงานใหมีความทันสมัย  เปนปจจุบันโดยคำนึงถึงความ
เหมาะสมกับสถานการณและความพรอมของบุคลากรและทรัพยากรในหนวยงาน 
                   ๑.๓ เผยแพรขอมูลขาวสารตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ 
                   ๑.๔ ใหความสำคัญกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต 
                  ๒. แนวทางการเผยแพรขอมูลขาวสารตอสารธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน 
                    ๒.๑ ลักษณะ/ประเภท  ขอมูลที่หนวยงานตองเผยแพรตอสาธารณะ  ไดแก 
                        ๒.๑.๑ โครงสรางและการจัดตั้งองคกรในการดำเนินงาน 
                        ๒.๑.๒  สรุปอำนาจหนาที่  ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน 
                        ๒.๑.๓  สถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับขอมูลหรือคำแนะนำในการติดตอกับหนวยงาน 
                        ๒.๑.๔  กฎ  ขอบังคับ  คำสั่ง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผนและนโยบาย 
                        ๒.๑.๕  แผนงานโครงการ  ความกาวหนา  ของการดำเนินงานการใชจายงบประมาณผลผลิต  
ผลลัพธโครงการ  การประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
                        ๒.๑.๖  แผนการจัดซื้อจัดจางประจำป 
                        ๒.๑.๗  อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 
                      ๒.๒ ระบุวิธีการข้ันตอนการดำเนินงาน  ระบุเวลาการดำเนินการและผูมีหนาที่รับผิดชอบในการ
เผยแพรขอมูลตอสาธารณะอยางชัดเจน 
                    ๓. กำหนดกลไกการกำกับติดตามการดำเนินงานเผยแพรขอมูล  โดยแตงตั้งคณะทำงานหรือ
มอบหมายเจาหนาที่ของหนวยงานในการกำกับดูแลเว็บไซตเพื่อใหมีการดำเนินงานเผยแพรขอมูลอยางตอเนื่อง
เปนปจจุบัน  รายงานผลการดำเนินงาน  สรุปปญหา  อุปสรรคตอหัวหนาสวนราชการ  อาทิ  จำนวนขาวที่ 
 

.../เผยแพรจำ 
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เผยแพรจำนวนผูเขาชมเว็บไซตของหนวยงาน  จำนวนผูขอขอมูลหรือแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต  เปนตน 
                            

                                         จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                              

                                                                  ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                                                     
                                                 (นายสเตท  สากุลรัตนะ) 
                                     นายกองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว 
เรื่อง  มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการดำเนินงาน 

-------------------------------- 
  ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒  ไดมุงเนนการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น  องคการบริหาร
สวนตำบลเกาะมะนาว  จึงไดกำหนดมาตรการและกลไกในการเปดโอกาสใหประชาชน  และผูมีสวนไดสวนเสียเขา
มามีสวนรวมในการดำเนินงานเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความโปรงใสในการดำเนินงาน  รวมทั้งการเผยแพรขอมูล  หรือ
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  และผูมีสวนไดสวนเสีย  เพื่อใหการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    
จึงไดกำหนดมาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว  
ดังนี้ 
  ๑. วิเคราะหผลการดำเนินงานและขอเสนอแนะจากการดำเนินงานในรอบปที่ผานมาในประเด็น
ความสอดคลองกับภารกิจหรือยุทธศาสตร รวมถึงความเก่ียวของของประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 
  ๒. เผยแพรขอมูลขาวสารของโครงการในชองทางที่หลากหลาย  เชน  ปดประกาศ  เว็บไซต สื่อ
สังคมออนไลน  วารสาร  จดหมายขาว  เปนตน 
  ๓. รับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียไดเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
ไมวาจะเปนในลักษณะการเขารวมในการจัดทำแผนพัฒนา  การวางแผนงาน  หรือ  การดำเนินงาน 
  ๔. เปดโอกาสใหประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานไมวาจะเปน
ในลักษณะการเขารวมในการจัดทำแผนพัฒนา  การวางแผนงาน  หรือ การดำเนินงาน 

                        
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

                              

                                                                  ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                                                        
                                                  (นายสเตท  สากุลรัตนะ) 
                                      นายกองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว 
เรื่อง  มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 

-------------------------------- 
               เพ่ือใหการดำเนินการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล            
มีความโปรงใสตรวจสอบได  องคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว จึงไดกำหนดมาตรการสงเสริมความโปรงใสใน
การจัดซื้อจัดจาง  ดังนี ้

๑. ใหเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว ซึ่งปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัด 
จางดำเนินการเผยแพรการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

๒. ใหเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว ซึ่งปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัด 
จางดำเนินการบันทึก รายละเอียด  วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในระบบ
เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกำหนดแตละขั้นตอน  ดังนี ้
                    ๒.๑ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง 
                    ๒.๒ ทำรายงานขอซื้อหรือขอจาง 
                    ๒.๓ ดำเนินการจัดหา 
                    ๒.๔ ขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจาง 
                    ๒.๕ การทำสัญญา 
                     ๒.๖ การบริหารสัญญา 
                   ๓. หามมิใหเจาหนาที่องคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว  ซึ่งปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการจัดซื้อ 
จัดจางเขาไปมีสวนไดสวนเสียกับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาขององคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว 
                   ๔. หามมิใหเจาหนาที่องคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว  ซึ่งปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จางยอมใหผูอ่ืนอาศัยหนาที่ของตนหาประโยชนจากการจัดซื้อจัดจางกับองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว   
                    ๕. ใหหัวหนาหนวยงาน  กำกับ  ดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาที่ผูใตบังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติ
หนาที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                              

                                                                  ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                                                             
                                                       (นายสเตท  สากุลรัตนะ) 
                                           นายกองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว 
 
 



 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว 
เรื่อง  หลักเกณฑ  มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการรองเรียนกรณีเกิดการทุจริต 

และประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว 
-------------------------------- 

                  ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐองคการบริหารสวนตำบล
เกาะมะนาว  มีแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพ่ือทำหนาที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต  และการสงเสริม
คุมครองจริยธรรมในองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว  เพ่ือใหการดำเนินการดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว เปนไปตามอำนาจหนาที่ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ  จึงกำหนด  หลักเกณฑ  มาตรการ  และแนวทางการปฏิบัติ
เก่ียวกับการจัดการขอรองเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติชอบของเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล
เกาะมะนาว  ดังนี ้
                 ขอ ๑  ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว  เรื่อง  หลักเกณฑ  
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียน  กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว ” 
                 ขอ ๒ บทนิยามในประกาศนี้ 
                         “เจาหนาท่ี”  หมายความวา  พนักงานสวนตำบล  ลูกจางประจำ  และพนักงานจางใน
องคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว   
                         “ทุจริต” หมายความวา  การแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสำหรับ
ตนเองหรือผูอ่ืน 
                        “ประพฤติมิชอบ” หมายความวา  การที่เจาหนาที่ปฏิบัติ  หรือละเวนการปฏิบัติการอยางใด
อยางหนึ่งในตำแหนงหรือหนาที่หรือใชอำนาจในตำแหนงหรือหนาที่ อันเปนการฝาฝนกฎหมาย  ระเบียบ  
ขอบังคับ  คำสั่ง  อยางใดอยางหนึ่ง  ซึ่งมุงหมายจะควบคุมดูแลการรับการรักษา  หรือการใชเงินหรือทรัพยสิน
ของทางราชการ  ไมวาการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัตินั้นเปนการทุจรติดวยหรือไมก็ตามและใหหมายรวมถึงการ
ประมาทเลินเลอในหนาที่ดังกลาวดวย 
                       “ขอรองเรียน”  หมายความวา  ขอรองเรียนการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดและขอกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐท่ีไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ
รับผิดชอบตอประชาชน  ไมมีคุณธรรม  จริยธรรม ไมคำนึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้งและไมมีธรรมาภิบาล  
ตามที่มีกฎหมาย ระเบยีบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวของไดกำหนดไว 
                        “การตอบสนอง” หมายความวา  การสงตอใหแกหนวยงานที่เก่ียวของการตรวจสอบและนำ
เรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน  ดำเนินคดีหรืออื่น ๆ ตามระเบียบขอกฎหมาย  
พรอมกับแจงใหผูรองเรียนทราบผลหรือความคืบหนาของการดำเนินการภายในเวลา  ๑๕  วัน  ทั้งนี้  กรณีที่ขอ
รองเรียนไมไดระบุชื่อและที่อยูหรือหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดหรืออีเมลติดตอของผูรองเรียนจะพิจารณาการ
ตอบสนองสิ้นสุดที่การนำเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง  แจงตัดเตือน  ดำเนินคด ีหรอือื่น ๆ   
                                                                                                          .../ตามระเบียบ 
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ตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวของ 
ขอ ๓ หลกัเกณฑและรายละเอียดขอมูลการรองเรียน 
                     หลักเกณฑการรองเรียน 
                  ๑.ตองเปนเรื่องที่ผูรองไดรับความเดือดรอน  เสียหาย  อันเนื่องมาจากเจาหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตำบล  ดังนี ้
                  -การทุจริตตอหนาที่ราชการ 
                  - กระทำความผิดตอตำแหนงหนาท่ีราชการ 
                  - ละเลยหนาที่ตามที่กฎหมายกำหนดใหตองปฏิบัติ 
                  - ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินเวลาอันสมควร 
                  - กระทำการนอกเหนืออำนาจหนาที่หรือขัดตอกฎหมาย 
                 ๒. ตองเปนเรื่องที่มีมูล  มิใชลักษณะกระแสขาวที่สรางความเสียหายแกบคุคลที่ขาดหลักฐาน
แวดลอมที่ปรากฏชัดแจง  ตลอดจนขาดพยานบุคคลแนนอน 
                  รายละเอียดขอมูลการรองเรียน 
                   ๑.ชื่อและที่อยูของผูรองเรียน 
                   ๒.ชื่อหนวยงานหรือเจาหนาที่ที่เก่ียวของที่เปนเหตุการณรองเรียน 
                   ๓.การกระทำทั้งหลายที่เปนเหตุแหงการรองเรียนพรอมทั้งขอเท็จจริงหรือพฤติการณตามสมควร
เก่ียวกับการกระทำดังกลาว(หรือแจงชองทางการทุจริตของเจาหนาที่อยางชัดเจนเพ่ือดำเนินการสืบสวนสอบสวน) 
                    ๔.คำขอของผูรองเรียน 
                    ๕.ลายมือชื่อผูรองเรียน 
                    ๖.ระบุ  วัน  เดือน  ป  
                    ๗.ระบุพยายเอกสาร  พยานวัตถุ  พยานบุคคล (ถามี) 
                    ชองทางการรองเรียน 

๑) รับเรื่องรองเรียนผานเว็บไซต : http://www.kohmanow.go.th 
๒) รองเรียนผานตู/กลองรับฟงความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร) 
๓) ไปรษณียปกติ (จดหมาย / บัตรสนเทห / เอกสาร) สงตรงมายัง  องคการบริหารสวนตำบล

เกาะมะนาว  หมูที่ 2 ต.เกาะมะนาว อ.บำเหน็จณรงค จ.ชัยภูม ิ36160   
๔) ยื่นโดยตรง (จดหมาย / บัตรสนเทห / เอกสาร) ณ องคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว 
๕) โทรศพัท  หมายเลข  044-056009   
๖) Email ของหนวยงาน 6360702@dla.go.th            
๗) รองเรียนทาง Face book: อบต.เกาะมะนาว ชัยภูมิ 

                     

                                       จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                   

                                                                        ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

                                                                   
                                                        (นายสเตท  สากุลรัตนะ) 
                                             นายกองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว 
 



 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว 
เรื่อง  มาตรการปองกันการรับสินบน 
.................................................... 

                 เพ่ือใหการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว  เปนไปดวยความโปรงใสตรวจสอบ
ได  ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน องคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว จึงไดกำหนด
มาตรการปองกันการรับสินบน  ดังนี ้
                ๑.ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานอยางซื่อสัตยสุจริต  โปรงใสและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลที่
ดี  โดยเผยแพรประชาสัมพันธบุคลากร  ผูรับบริการ  ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกทราบ 
                ๒.กำหนดบทบาทหนาที่ของผูบริหารทุกระดับ  ใหครอบคลุมถึงการประพฤติตนเปนแบบอยางท่ี  มี
การควบคุม  กำกับ  ติดตาม   สนับสนุน  และขับเคลื่อนการดำเนินงานเพ่ือปองกันการรับ  ใหสินบนหรือ
ผลประโยชนอ่ืนใด รวมถึงปองกันการมีสวนรวมในการทุจริตทุกรูปแบบ 
                ๓. กำหนดจรรยาบรรณ  บทบาทหนาที่ของพนักงานทุกระดับใหคลอบคลุมถึง 
                   - การงดรับ  ใหสินบน  หรือผลประโยชนอ่ืนใดในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออม 
                   - การไมเขาไปมีสวนรวมในการทุจริตทุกรูปแบบ 
                   -การรวมสอดสองดูแลและรายงานการรับใหสินบบน หรือประโยชนอื่นใด  รวมถึงปองการทุจริต
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบตอผูบังคับบัญชา 
                  ๔. สงเสริมวัฒนธรรมตอตานการรับ การใหสินบน  หรือประโยชนอ่ืนใด รวมถึงปองกันการมีสวน
รวมในการทุจริต ประพฤติมชิอบทุกรูปแบบ 
                  ๕.กำหนดใหหนวยงานที่เก่ียวของ  จัดอบรมใหความรูและสรางชองทางการรับรูแกบุคลากรเพ่ือ
การสรางวัฒนธรรมองคกรเก่ียวกับการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบการรับการใหสินบนหรือผลประโยชน
อ่ืน ๆ 
                 ๖.กำหนดใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ  จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหบุคลากรมีทัศนคต ิ 
คานิยมในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต  และมุงผลประโยชนสวนรวมตลอดจนเผยแพรขอมูลใหบุคลากร  ผูมี
สวนไดสวนเสียภายนอกรับทราบ 
                 ๗. กำหนดใหบุคลากรทุกคนมีหนาที่สอดสอง  และรวมกันปองกันการรับ  การใหสินบนหรือ
ผลประโยชนอ่ืน ๆ รวมถึง  การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  โดยไมละเลย  เพิกเฉยตอการกระทำที่เขาขาย
ดังกลาว 
                 ๘.ดำเนินการลงโทษทางวินัย  ทางปกครอง  และทางกฎหมาย  ตามความเหมาะสม  ตอผูบริหาร
หรือบุคลากรซึ่งถูกตัดสินวาไดกระทำผิดทุจริตอยางเด็ดขาด 
                 ๙. กำหนดใหหนวยงานที่เก่ียวของ  รายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับการรับการใหสินบน
หรือประโยชนอ่ืนใด ตอผูบริหารอยางนอย  ปละ  ๑  ครั้ง 
                                        

                                  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                   

                                                                        ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

                                                                                                                           

                                                          (นายสเตท  สากุลรัตนะ) 
                                               นายกองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว 



 

   

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว 
เรื่อง  มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม 

.................................................... 
                   เพ่ือใหการปฏิบัติงานของพนักงานขององคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว  เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ เกิดความโปรงใส  อีกทั้งสงเสริมวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และปองกันการทุจริต  ในองคกร  
องคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว จึงไดกำหนดมาตรการการปองกับการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน
กับผลประโยชนสวนรวม  ดังนี ้
                 ๑.หามมิใหพนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ ที่เก่ียวของกับการจัดซื้อจัดจางกับผูเสนอราคาที่มีความเก่ียวของ
กับบุคลากรภายในองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว  ทั้งประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมท่ีมีผลตอ
การปฏิบัติหนาที่ 
                  ๒. หามมิใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว  ใชอำนาจหนาที่ในตำแหนงหรือ
หนาที่ดำเนินงานหรือโครงการที่เอ้ือผลประโยชนกับตนเองทั้งที่เก่ียวกับเงินและทรัพยสิน 
                  ๓. หามมิใหบคุลากรในองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาวดำรงตำแหนงหนาที่ทับซอนกัน 
                  ๔.ในกรณทีี่บุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว มีผลประโยชนทับซอนใหใชหลัก  
ดังนี้ 
                  -การถอนตัวการออกจากการทำหนาที่ตัดสินใจหรือทำงานที่บุคลากรที่ผลประโยชนทับซอนกัน 
                  -ใหปลัดองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว  มีหนาที่ตรวจสอบบุคลากรในองคการบริหารสวน
ตำบลเกาะมะนาวถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานพรอมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับ
ซอนตอนายกองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาวทราบ 
                 -การรับของขวัญเปนของสวนตัวใหกระทำไดในกรณีมูลคา  ไมเกิน  ๓,๐๐๐  บาท  หากเกินกวานั้น
ตองรายงานผูบังคับบัญชาใหทราบและพิจารณาดำเนินการตอไป 
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                                               นายกองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว 
เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใชดลุยพินิจ 

.................................................... 

                  องคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว  มีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะเพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และแกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนาที่ตามกฎหมายอ่ืนกำหนดไว  ซึ่งในการปฏิบัติหนาที่บริหารราชการของ
องคการบริหารสวนตำบล  การควบคุมดูแลพนักงาน  ลูกจางประจำและพนักงานฝายบริหารโดยนายกองคการ
บริหารสวนตำบลเปนผูกำหนดนโยบายการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  และมีปลัด
องคการบริหารสวนตำบล  เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ  มีอำนาจในการสั่งการ  อนุญาต  อนุมัติ หรือมีคำสั่งใน
เรื่องนั้นอยางรอบคอบ  มีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนการใชดุลพินิจอยางเพียงพอ 
                 ดังนั้นเพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการใชดุลยพินิจในการออกคำสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ ในภารกิจของ
องคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว  ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  จึงไดกำหนดมาตรการตรวจสอบการใช
ดุลยพินิจ  ไวดังนี้ 
                 มาตรการใชดุลยพินิจของผูบริหาร 
                 ๑.การใชดุลยพินิจของผูบริหาร  ตองเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติใหกระทำการอยางหนึ่งอยางใด
โดยอิสระ 
                 ๒. ขั้นตอนการใชดุลยพินิจตองประกอบดวยเหตุผล  ดังนี ้
                   ๒.๑   ข้ันตอนที่ ๑ ขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ  ซึ่งการวินิจฉัยขอเท็จจริงนั้น ตองตรวจสอบ
ขอเท็จจริงที่เกิดข้ึน  จากพยานหลักฐานที่มีอยูเพียงพอตอการพิสูจนขอเท็จจริงวาเกิดขึ้นหรือไม 
                   ๒.๒ ขั้นตอนที่ ๒  กฎหมายที่อางอิงประกอบขอเท็จจริง  ตามขอ ๒.๑ ที่เก่ียวของ  และเปน
สาระสำคัญ 
                    ๒.๓ ขั้นตอนท่ี ๓  ขอพิจารณาและขอสนับสนุน  ซึง่ผูใชดุลยพินิจจะตองพิจารณาตัดสินใจใช
อำนาจหรือไมก็ไดหรือจะเลือกกระทำการอยางใดอยางหนึ่งก็ไดตามที่กฎหมายกำหนด 
                    มาตรการปองกันและแกไขปญหาการใชดุลยพินิจ 
                    ๑. ผูบังคบับัญชาทุกระดับชั้นตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีด่ีแกผูใตบังคบับัญชาปฏิบัติงานดวย
ความซื่อสัตยสุจริต  กำกับดูแล  และติดตามการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการใชดุลยพินิจของผูใตบังคับบัญชาให
เปนไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  ขอบังคับ  คำสั่ง  หลักเกณฑอื่นใดที่เก่ียวของกับการปฏิบัติ  เชน  
คูมือการปฏิบัติงาหรือหลักเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน  บนพ้ืนฐานความสุจริต  เปนธรรม  รับผิดชอบ  ถูกตอง
ชอบธรรม ยอมรับนับถือ  สามารถตรวจสอบไดในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
                    ๒.ใหผูปฏิบัตงิานปรับปรุงกระบวนการใหมีประสิทธิภาพ  และจัดใหมีคูมือการปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑมาตรฐานของการปฏิบัติงานที่แสดงถึงกระบวนการ  ขั้นตอน  ระยะเวลาการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
เพ่ือเปนกรอบการปฏิบัติงานอันจะนำมาสูการลดการใชดุลยพินิจของผูปฏิบัติงาน 
                   ๓.ใหผูปฏิบัติงานรายงานผลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่เปนไปตามกฎหมาย  กฎ   
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ระเบียบ ประกาศ  ขอบังคับ  คำสั่ง  หลักเกณฑ อื่นใด ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน  หรือไมเปนไปตามคูมือการ
ปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑมาตรฐานของการปฏิบัติงาน  ตอผูบังคบับัญชาตามลำดับเพื่อใหสวนงานที่เก่ียวของ
ดำเนินการหาขอเท็จจริง  วิเคราะห  เสนอแนวทางแกไขปญหาและปองกันตอผูบังคับบัญชา 

                  มาตรการเสริมสรางการตรวจสอบการใชดุลยพินิจ 
                   ๑. ผูบังคบับัญชาทุกระดับชั้นตองใหความสำคัญกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย  
กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  ขอบังคับ  คำสั่ง  หลักเกณฑอื่นใด  ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตำบลเกาะมะนาว 
                  ๒. ผูบังคบับัญชาทุกระดับชั้นตองตระหนักถึงความสำคัญและแนวทางในการดำเนินการตรวจสอบ
การใชดุลยพินิจขององคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว 
                 มีแนวทางติดตามทบทวนกฎ    ระเบียบ  ประกาศ  ขอบังคบั  คำสั่ง  หลักเกณฑอ่ืนใด  ที่เก่ียวของ
กับการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาปรับปรุงหลักเกณฑแนวทางการปฏบิัติงานรวมทั้งใหมีการพัฒนาระบบการตรวจสอบ
และควบคุมการปฏิบัติงานภายในองคกรใหเปนระบบและโปรงใส 
                                    

                                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                                   

                                                                        ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

                                                                                                                            

                                                                                                                   (นายสเตท  สากุลรัตนะ) 
                                               นายกองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว 
 

 


