
 

 

ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

เรื่อง  มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 

…………………………………………… 

                 ดวยรัฐบาลใหความสําคัญกับการเปกเผยขอมูลขาวสาร การอํานวยความสะดวก 

และตอบสนองความตองการของประชาชนเพื่อใหเกิดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปน

ประโยชนสุขตอประชาชนและเกดิความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประกอบ

กับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาต ิ(ป.ป.ช.) กําหนดแนวทาง

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐโดยใหหนวยงาน

กําหนดมาตรการในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา จึงได

กําหนดมาตรการแนวทางปฏบัิติมาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ ดังนี้ 

  ๑.มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน 

   ๑.๑ เผยแพรขอมูลขาวสารอยางนอย ตามมาตรา ๗ ของพระราชบัญญัติ 

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ ของพระราชกฤษฎีกาวา

ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒ และไมเผยแพรขอมูล ตาม

มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ของพระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

   ๑.๒ ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตของหนวยงานใหมีความทันสมัย เปน

ปจจุบันโดยคํานึงถงึความเหมาะสมกับสถานการณและความพรอมของบุคลากรและทรัพยากร

ในหนวยงาน 

   ๑.๓ เผยแพรขอมูลขาวสารตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ 

   ๑.๔ ใหความสําคัญกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล การรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยบนเว็บไซต 

  ๒.แนวทางการเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน 

   ๒.๑ ลักษณะ/ประเภท ขอมูลที่หนวยงานตองเผยแพรตอสาธารณะ ไดแก 



    ๒.๑.๑ โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนนิงาน 

    ๒.๑.๒ สรุปอํานาจหนาที่ ที่สําคัญและวธิกีารดําเนนิงาน 

    ๒.๑.๓ สถานที่ตดิตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการ

ติดตอกับหนวยงาน 

    ๒.๑.๔ กฎ ขอบังคับ คําส่ัง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผนและ

นโยบาย 

    ๒.๑.๕ แผนงาน โครงการ ความกาวหนา ของการดําเนินงานการ

ใชจายงบประมาณ ผลผลติ ผลลัพธโครงการ การประเมนิผลการปฏบัิตงิานของหนวยงาน 

    ๒.๑.๖ แผนการจัดซื้อจัดจางประจําป 

    ๒.๑.๗ อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 

   ๒.๒ ระบุวิธีการข้ันตอนการดําเนินงาน ระบุเวลาการดําเนินการและผูมี

หนาที่รับผดิชอบในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะอยางชัดเจน 

  ๓. กําหนดกลไกการกํากับติดตามการดําเนินงานเผยแพรขอมูล โดยแตงตั้ง

คณะทํางานหรือมอบหมายเจาหนาที่ของหนวยงานในการกํากับดูแลเว็บไซตเพื่อใหมีการ

ดําเนินงานเผยแพรขอมูลอยางตอเนื่องเปนปจจุบัน รายงานผลการดําเนินงาน สรุปปญหา 

อุปสรรคตอหัวหนาสวนราชการ อาทิ จํานวนขาวที่เผยแพร จํานวนผูเขาชมเว็บไซตของ

หนวยงาน จํานวนผูขอขอมูลหรอืแสดงความคดิเห็นทางเว็บไซต เปนตน 

  จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

                                                   
(นายนยิม  ดเิรกศิลป) 

นายกองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

 

 

 



 
 

ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

เรื่อง  มาตรการใหผูมสีวนไดสวนเสยีมสีวนรวมในการดําเนนิงาน 

…………………………………………….. 

 ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ไดมุนเนนการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา

ทองถิ่นองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา จงึไดกําหนดมาตรการและกลไลในการเปดโอกาสให

ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานเพื่อแสดงใหเห็นถึงความ

โปรงใสในการดําเนินงาน รวมทั้งการเผยแพรขอมูล หรือการรับฟนความคิดเห็นของประชาชน 

และผูมสีวนไดสวนเสยี เพื่อใหการดําเนนิงานมปีระสทิธภิาพมากยิ่งข้ึน จงึไดกําหนดมาตรการให

ผูมสีวนไดสวนเสยีมสีวนรวมในการดําเนนิงานขององคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา ดังน้ี 

                  ๑. วเิคราะหผลการดําเนนิงานและขอเสนอแนะจากการดําเนินงานในรอบปที่ผาน

ประเด็นความสอดคลองกับภารกจิหรอืยุทธศาสตร รวมถึงความเกี่ยวของของประชาชนหรือผูมี

สวนไดสวนเสยี 

                  ๒. เผยแพรขอมูลขาวสารของโครงการในชองทางที่หลากหลาย เชน ปดประกาศ

เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน วารสาร จดหมายขาว เปนตน 

                  ๓. รับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล

ขอเท็จจรงิ และความคิดเห็นประกอบการตัดสนิใจ 

                 ๔. เปดโอกาสใหประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการ

ปฏบัิติงานไมวาจะเปนในลักษณะการเขารวมในการจัดทําแผนพัฒนา การวางแผนงาน หรือการ

ดําเนินงาน 

                 จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

                                                   
(นายนยิม  ดเิรกศิลป) 

นายกองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

 



    

 

ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

เรื่อง  มาตรการสงเสรมิความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 

…………………………………………….. 

             เพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา เปนไป

ตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปรงใสตรวจสอบได องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา จึงได

กําหนดมาตรการสงเสรมิความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง ดังนี้ 

             ๑.ใหเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา ซึ่งปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการ

จัดซื้อจัดจางดําเนินการเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ

จัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ

จัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

             ๒.ใหเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาซึ่งปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการ

จัดซื้อจัดจางดําเนินการบันทึก รายละเอียด วิธีการ และข้ันตอนการจัดซื้อจัดจางและการ

บรหิารพัสดุภาครัฐ ในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชกีลางผานทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอเิล็กทรอนิกส ตามวธิกีารที่กรมบัญชกีลางกําหนดแตละข้ันตอน ดังนี้ 

                                 ๒.๑ จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง 

                                 ๒.๒ ทํารายงานขอซื้อหรอืขอจาง 

                                 ๒.๓ ดําเนินการจัดหา 

                                 ๒.๔ ขออนุมัตส่ัิงซื้อหรอืส่ังจาง 

                                 ๒.๕ การทําสัญญา 

                                 ๒.๖ การบรหิารสัญญา 

               ๓.หามมิใหเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา ซึ่งปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ

การจัดซื้อจัดจางเขาไปมีสวนไดสวนเสียกับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาขององคการบริหารสวน

ตําบลภูแลนคา 



                ๔.หามมิใหเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา ซึ่งปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ

การจัดซื้อจัดจางยอมใหผูอื่นอาศัยหนาที่ของตนหาประโยชนจากการจัดซื้อจัดจางกับองคการ

บรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

                ๕.ใหหัวหนาหนวยงาน กํากับ ดูแลการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ผูใตบังคับบัญชา

ซึ่งปฏบัิติหนาที่เกี่ยวกบัการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปดวยความเรยีบรอย 

                จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

                                                   
(นายนยิม  ดเิรกศิลป) 

นายกองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

เรื่อง  หลักเกณฑ มาตรการและแนวทางปฏบัิติเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรยีนกรณเีกดิการ

ทุจรติ และประพฤติมชิอบของเจาหนาที่ขององคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

…………………………………………….. 

 ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐองคการบริหาร

สวนตําบลภูแลนคา มีแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแสดานการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อทําหนาที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต และการสงเสริมคุมครองจริยธรรมในองคการบริหารสวนตําบล      

ภูแลนคา เพื่อใหการดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหาร

สวนตําบลภูแลนคาเปนไปตามอํานาจหนาที่ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จึงกําหนด หลักเกณฑ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของ

องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา ดังนี้ 

 ขอ ๑ ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา เรื่อง หลักเกณฑ 

มาตรการและแนวทางปฏบัิติเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบของเจาหนาที่ขององคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา” 

 ขอ ๒ บทนิยามในประกาศน้ี 

  “เจาหนาที่” หมายความวา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง

ในองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

  “ทุจริต” หมายความวา การแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย

สําหรับตนเองหรอืผูอื่น 

  “ประพฤติมิชอบ” หมายความวา การที่ เจาหนาที่ปฏิบัติ  หรือละเวนการ

ปฏบัิติการอยางใดอยางหน่ึงในตําแหนงหรอืหนาที่หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่ ที่อันเปน

การฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมุงหมายจะควบคุมดูแลการ



รับการเก็บรักษา หรือการใชเงินหรือทรัพยสินของทางราชการ ไมวาการปฏิบัติหรือละเวนการ

ปฏิบัติน้ันเปนการทุจริตดวยหรือไมก็ตาม และใหหมายรวมถึงการประมาทเลินเลอในหนาที่

ดังกลาวดวย 

  “ขอรองเรียน” หมายความวา ขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการ

ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดและขอกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐที่ไมได

ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน ไมมีคุณธรรม จริยธรรม ไมคํานึงถึง

ประโยชนสวนรวมเปนที่ต้ังและไมมีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทาง

ราชการที่เกี่ยวของไดกําหนดไว 

  “การตอบสนอง” หมายความวา การสงตอใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของการ

ตรวจสอบและนําเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี

หรืออื่น ๆ ตามระเบียบขอกฎหมาย พรอมกับแจงใหผูรองเรียนทราบผลหรือความคืบหนาของ

การดําเนินการภายในเวลา ๑๕ วัน ทั้งนี้ กรณีที่ขอรองเรียนไมไดระบุชื่อและที่อยูหรือหมายเลข

โทรศัพทที่ติดตอไดหรืออีเมลติดตอของผูรองเรียนจะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การนํา

เรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามขอ

ระเบยีบและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 ขอ ๓ หลักเกณฑและรายละเอยีดขอมูลการรองเรยีน 

  หลักเกณฑการรองเรยีน 

  ๑.ตองเปนเรื่องที่ผูรองไดรับความเดือดรอน เสียหาย อันเนื่องมาจากเจาหนาที่

ขององคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา ดังนี้ 

  - การทุจรติตอหนาที่ราชการ 

  - กระทําความผดิตอตําแหนงหนาที่ราชการ 

  - ละเลยหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏบัิต ิ

  - ปฏบัิติหนาที่ลาชาเกนิเวลาอันสมควร 

  - กระทําการนอกเหนอือํานาจหนาที่หรอืขัดตอกฎหมาย 

  ๒.ตองเปนเรื่องที่มีมูล มิใชลักษณะกระแสขาวที่สรางความเสียหายแกบุคคลที่

ขาดหลักฐานแวดลอมที่ปรากฏชัดแจง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแนนอน 



  รายละเอียดขอมูลการรองเรยีน 

  ๑.ชื่อและที่อยูของผูรองเรยีน 

  ๒.ชื่อหนวยงานหรอืเจาหนาที่ที่เกี่ยวของที่เปนเหตุแหงการรองเรยีน 

  ๓.การกระทําทั้งหลายที่เปนเหตุแหงการรองเรียนพรอมทั้งขอเท็จจริงหรือ

พฤติการณตามสมควรเกี่ยวกับการกระทําดังกลาว (หรือแจงชองทางการทุจริตของเจาหนาที่

อยางชัดเจนเพื่อดําเนินการสบืสวน สอบสวน) 

  ๔.คําขอของผูรองเรยีน 

  ๕.ลายมอืชื่อของผูรองเรยีน 

  ๖.ระบุวัน เดอืน ป 

  ๗.ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล(ถาม)ี 

  ชองทางการรองเรยีน 

  ๑) รับเรื่องรองเรยีนผานเว็บไซต www.phulanka.go.th 

  ๒) รองเรยีนผานตู /กลองรับความคดิเห็น (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร) 

  3) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร) ณ องคการบริหารสวนตําบล     

ภูแลนคา 

  ๕) โทรศัพท หมายเลข ๐๔๔-๐๕๖๕๘๐ 

  ๖) Email ของหนวยงาน : admin@phulanka.go.th 
   

  จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

                                                   
(นายนยิม  ดเิรกศิลป) 

นายกองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

 

 

 

http://www.phulanka.go.th/


 

 

ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

เรื่อง  มาตรการปองกันการรับสนิบน 

…………………………………………….. 

  เพื่อใหการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา เปนไปดวยความ

โปรงใสตรวจสอบได ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน องคการบริหาร

สวนตําบลภูแลนคา จงึไดกําหนดมาตรการปองกันการรับสนิบน ดังนี้ 

  ๑.ประกาศเจตจํานงในการบรหิารงานอยางซื่อสัตยสุจริต โปรงใสและเปนไปตาม

หลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยเผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากร ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอกทราบ 

  ๒.กําหนดบทบาทหนาที่ของผูบริหารทุกระดับ ใหครอบคลุมถึงการประพฤติตน

เปนแบบอยางที่ดี มีการควบคุม กํากับ ติดตาม สนับสนุนและขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อ

ปองกันการรับ ใหสินบนหรือผลประโยชนอื่นใด รวมถึงปองกันการมีสวนรวมในการทุจริตทุก

รูปแบบ 

  ๓.กําหนดจรรยาบรรณ บทบาทหนาที่ของพนักงานทุกระดับใหคลอบคลุมถงึ 

     -การงดรับ ใหสินบน หรือผลประโยชนอื่นใดในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและ

ทางออม 

                     -การไมเขาไปมสีวนรวมในการทุจรติทุกรูปแบบ 

     -การรวมสอดสองดูแลและรายงานการรับ ใหสินบนหรือประโยชนอื่นใด 

รวมถงึการทุจรติประพฤติมชิอบทุกรูปแบบตอผูบังคับบัญชา 

     -การใหความรวมมือ ชวยเหลือในกระบวนการสอบสวน สอบขอเท็จจริงที่

เกี่ยวของ 

  ๔.สงเสริมวัฒนธรรมตอตานการรับ การใหสินบน หรือประโยชนอื่นใด รวมถึง

ปองกันการมสีวนรวมในการทุจรติประพฤตมิชิอบทุกรูปแบบ 



  ๕.กําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดอบรมใหความรูและสรางชองทางการรับรู

แกบุคลากรเพื่อเปนการสรางวัฒนธรรมองคกรเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบการรับ การใหสนิบนหรอืผลประโยชนอื่น ๆ 

  ๖.กําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดกจิกรรมเพื่อเสรมิสรางวัฒนธรรมองคกรให

บุคคลกรมีทัศนคติ คานิยมในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต และมุงผลประโยชนสวนรวม

ตลอดจนเผยแพรขอมูลใหบุคลากร ผูมสีวนไดสวนเสยีภายนอกรับทราบ 

  ๗.กําหนดใหบุคลากรทุกคนมีหนาที่สอดสอง และรวมกันปองกันการรับ การให

สินบนหรือผลประโยชนอื่น ๆ รวมถึง การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยไมละเลย 

เพกิเฉยตอการกระทําที่เขาขายดังกลาว 

  ๘.ดําเนินการลงโทษทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความ

เหมาะสมตอผูบรหิารหรอืบุคลากรซึ่งถูกตัดสนิวาไดกระทําผดิทุจรติอยางเด็ดขาด 

  ๙.กําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของ รายงานผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการ

รับการใหสนิบนหรอืประโยชนอื่นใด ตอผูบรหิารอยางนอย ปละ ๑ ครัง้ 
 

  จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

                                                   
(นายนยิม  ดเิรกศิลป) 

นายกองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

เรื่อง  มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

…………………………………………….. 

  เพื่อใหการปฏิบัติงานของพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาเปนไป

อยางมปีระสทิธภิาพ เกดิความโปรงใส อกีทัง้สงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการ

ทุจริต ในองคกร องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา จึงไดกําหนดมาตรการปองกันการขัดกัน

ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ดังนี้ 

  ๑.หามมิใหพนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางกับผูเสนอ

ราคาที่มคีวามเกี่ยวของกับบุคลากรภายในองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา ทั้งประโยชนสวน

ตนและผลประโยชนสวนรวมที่มผีลตอการปฏบัิตหินาที ่

  ๒.หามมิใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา ใชอํานาจหนาที่ใน

ตําแหนงหรือหนาที่ดําเนินงานหรือโครงการที่เอื้อผลประโยชนกับตนเองทั้งที่เกี่ยวกับเงินและ

ทรัพยสนิ 

  ๓.หามมิใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาดํารงตําแหนงที่ทํา

หนาที่ทับซอนกัน 

  ๔.ในกรณทีี่บุคลากรในองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา มผีลประโยชนทับซอน

ใหใชหลักดังน้ี 

     -การถอนตัวออกจากการทําหนาที่ ตัดสินใจหรือทํางานที่ บุคลากรที่

ผลประโยชนทับซอนกัน 

     -ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา มีหนาที่ตรวจสอบบุคลากรใน

องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองานพรอมทั้งรายงานผลการ

ปฏบัิติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนตอนายกองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคาทราบ 

     -การรับของขวัญเปนของสวนตัวใหกระทําไดในกรณีมูลคา ไมเกิน ๓,๐๐๐ 

บาท หากเกนิกวาน้ันตองรายงานผูบังคับบัญชาใหทราบและพจิารณาดําเนินการตอไป 



    จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
    

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

                                                   
(นายนยิม  ดเิรกศิลป) 

นายกองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใชดุลยพนิจิ 

…………………………………………….. 

 องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา มีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะเพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

๒๕๓๗ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และหนาที่ตามที่

กฎหมายอื่นกําหนดไว ซึ่งในการปฏบัิติหนาที่บริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบล การ

ควบคุมดูแลพนักงาน ลูกจางประจําและพนักงานจาง ฝายบริหารโดยนายกองคการบริหารสวน

ตําบลเปนผูกําหนดนโยบายการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมีปลัด

องคการบรหิารสวนตําบล เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ มีอํานาจในการส่ังการ อนุญาต อนุมัต ิ

หรือมีคําส่ังในเรื่องน้ันอยางรอบคอบ มีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนการใชดุลยพินิจอยาง

เพยีงพอ 

 ดังน้ัน เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการใชดุลยพินิจในการออกคําส่ัง อนุญาต อนุมัติ ใน

ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงไดกําหนด

มาตรการตรวจสอบการใชดุลยพนิิจ ไวดังนี้ 

 มาตรการใชดุลยพนิจิของผูบรหิาร 

 ๑.การใชดุลยพินิจของผูบริหาร ตองเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติใหกระทําการอยาง

หนึ่งอยางใดโดยอสิระ 

 ๒.ข้ันตอนการใชดุลยพนิิจตองประกอบดวยเหตุผล ดังนี้ 

    ๒.๑ ข้ันตอนที่ ๑ ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซึ่งการวินิจฉัยขอเท็จจริงนั้นตอง

ตรวจสอบขอเท็จจริงที่เกิดข้ึน จากพยานหลักฐานที่มีอยูเพียงพอตอการพิสูจนขอเท็จจริงวาได

เกดิข้ึนหรอืไม 



    ๒.๒ ข้ันตอนที่ ๒ ขอกฎหมายที่อางอิงประกอบขอเท็จจริง ตามขอ ๒.๑ ที่เกี่ยวของ

และเปนสาระสําคัญ 

    ๒.๓ ข้ันตอนที่ ๓ ขอพิจารณาและขอสนับสนุน ซึ่งผูใชดุลยพินิจจะตองพิจารณา

ตัดสินใจวากฎหมายไดกําหนดใหใชดุลยพินิจไดเพียงประการเดียว หรือหลายประการ ซึ่ง

สามารถตัดสินใจใชอํานาจหรือไมก็ไดหรือจะเลือกกระทําการอยางหนึ่งอยางใดก็ไดตาม

กฎหมายกําหนด 

 มาตรการปองกันและแกไขปญหาการใชดุลยพนิจิ 

 ๑.ผู บังคับบัญชาทุกระดับชั้นตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผู ใตบังคับบัญชา

ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต กํากับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชดุลย

พินิจของผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง 

หลักเกณฑอื่นใดที่เกี่ยวของกับการปฏบัิต ิเชน คูมอืการปฏบัิตงิานหรอืหลักเกณฑมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน บนพื้นฐานความสุจริต เปนธรรม รับผิดชอบ ถูกตองชอบธรรม ยอมรับนับถือ 

สามารถตรวจสอบไดในทุกข้ันตอนการปฏบัิตงิาน 

 ๒.ใหผูปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ และจัดใหมีคูมือการ

ปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑมาตรฐานของการปฏิบัติงานที่แสดงถึงกระบวนการ ข้ันตอน 

ระยะเวลา การปฏิบัติงานอยางชัดเจนเพื่อเปนกรอบการปฏิบัติงานอันจะนํามาสูการลดการใช

ดุลยพนิิจของผูปฏบัิติงาน 

 ๓.ใหผูปฏบัิติงานรายงานผลการดําเนนิงานหรือการปฏิบัติงานที่เปนไปตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง หลักเกณฑอื่นใดที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน หรือไมเปนไป

ตามคูมือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑมาตรฐานของการปฏิบัติงาน ตอผู บังคับบัญชา

ตามลําดับเพื่อใหสวนงานที่เกี่ยวของดําเนินการหาขอเท็จจริง วิเคราะห เสนอแนวทางแกไข

ปญหาและปองกันตอผูบังคับบัญชา 

 มาตรการเสรมิสรางการตรวจสอบการใชดุลยพนิจิ 

 ๑.ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นตองใหความสําคัญกับการกํากับดูแลการปฏิบัติงานตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง หลักเกณฑอื่นใด ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน

ขององคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 



 ๒.ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นตองตระหนักถึงความสําคัญและแนวทางในการดําเนินการ

ตรวจสอบการใชดุลยพนิิจขององคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

 ๓.มีแนวทางติดตามทบทวนกฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง หลักเกณฑอื่นใดที่

เกี่ยวของกับการปฏบัิติงานเพื่อนํามาปรับปรุงหลักเกณฑแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งใหมีการ

พัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมการปฏบัิตงิานภายในองคกรใหเปนระบบและโปรงใส 
  

จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
   

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

                                                   
(นายนยิม  ดเิรกศิลป) 

นายกองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

 

 

 

 


