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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 
เร่ือง  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

 
  เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง มีความถูกต้อง 
ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน รวมถึงการให้บริการประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูล
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สามารถตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวงได้ตามที่ได้ประกาศเจตจ านงสุจริตต่อต้านการทุจริตในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จึงก าหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ ดังนี้ 
  1. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล 
  1.1 ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง http://www.bangpluang.go.th ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดย
อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย  โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง  บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางพลวงอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวงแผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง แผนการด าเนินงานประจ าปี การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ  เป็นต้น 
  1.2 ผู้ได้รับมอบหมายตามข้อ 1 มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอ่ืน ๆ เช่น สื่อ
สังคมออนไลน์ ปิดประกาศภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง ฯลฯ 
  1.3 กลุ่มงานของทุกกอง/ส านัก มีหน้าที่สนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้รับผิดชอบ
ส าหรับการเผยแพร่ผ่านช่องทางที่รับผิดชอบ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  2. การก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล 
  2.1 ให้ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าส านัก ดูแลและติดตามผลการด าเนินงาน และก ากับให้มีการ 
รายงานผลโดยส่งข้อมูลให้บุคคลผู้รับผิดชอบตามข้อ 1 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
  2.2 ให้มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดท าสถิติการให้บริการและผู้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารทุกสิ้นปีงบประมาณ และรายงานผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวงทราบ 

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    ประกาศ  ณ  วันที่ 10 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563 
 

             (นายเสถียร  แก้วไทรเลิศ) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 

http://www.bangpluang.go.th/


  
 
 

  
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 

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

  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการบริหารเงินงบประมาณ ตั้งแต่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รวมถึงการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตั้งแต่แผนการจัดซื้อ จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อ  จัดจ้างขององค์การบริห ารส่วนต าบล
บางพลวง เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม จึงก าหนดให้มีมาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและแผนป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วันท าการหลังจาก
วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
  2. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สาธารณชนสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบตามกฎหมาย ระเบียบ ก าหนด 
  3. ก าหนดแนวทางตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้างและ ผู้เสนอราคาเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคาทั้งประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
  5. ห้ามมิให้บุคลากรภายในหน่วยงานด ารงต าแหน่งที่ท าหน้าที่ทับซ้อน 
  6. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา 
ดังนี้ 
      6.1 ตรวจสอบชื่อ - สกุล ของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรใน
หน่วยงานหรือไม่ เช่น บิดา มารดา พ่ีน้อง ญาติ เพ่ือน คู่แข่ง ฯลฯ 
      6.2 ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือ
เกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ 
      6.3 ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการ ทั้งประโยชน์
ส่วนตนหรือผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 
  7. ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้หัวหน้า
หน่วยงานทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    ประกาศ  ณ  วันที่ 10 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563 

                        (นายเสถียร  แก้วไทรเลิศ) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 



    
 
 

  
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 

เรื่อง  มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
…………………….…………………..…………… 

  ด้วยพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๘ วรรค ๑ (๓) (๔) ได้ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้อง
ด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐ และจะต้องมีแนวทางในการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน และรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับนโยบายในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖3 ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานที่มีกรอบการ
ประเมิน ในเกณฑ์การประเมินที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใสโดยมีประเด็น
การตรวจ เกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งได้ระบุไว้ ดังนี้ ๑) มีช่องทางรับฟังความเห็น ๒) มีการ
เปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม 
   ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ประกอบประกาศเจตจ านงค์สุจริตในการบริหารงานของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง ที่จะปฏิบัติราชการโดยให้ความส าคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ และ
สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนดไว้ จึงก าหนดมาตรการ 
กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหาร         
ส่วนต าบลบางพลวง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑.  ความหมายของการมีส่วนร่วม 
  การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องมีโอกาสเข้าร่วมในกระบวนการหรือขั้นตอนต่าง ๆของการบริหาร ตั้งแต่การรับรู้ข้อมูล การปฏิบัติงาน 
การร่วมแสดงทัศนะความคิด การร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น การร่วมคิดแนว
ทางการแก้ไขปัญหา การร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การร่วมในการด าเนินการ และการมีส่วนร่ วมติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งการร่วมรับประโยชน์จากการพัฒนา 
  ๒.  ระดับการมีส่วนร่วม 
  ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางพลวง ใน ๕ ระดับการมีส่วนร่วม ดังนี้  
  ระดับที่ ๑  การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อยที่สุด แต่ถือว่า
เป็นขั้นพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม โดยหน่วยงานมีหน้าที่น าเสนอข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ทันสมัยและเข้าถึงได้ 
ซึ่งเปน็สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน โดยรูปแบบการมี
ส่วนร่วมในระดับนี้อยู่ในลักษณะการให้ข้อมูลทางเดียว จากรัฐสู่ประชาชน 
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  ระดับที่ ๒ การมีส่วนร่วมในระดับการปรึกษาหารือ เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน                 
ในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการ/การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานของรัฐอย่างอิสระและเป็นระบบ โดยหน่วยงานจัดให้มีกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และน าข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นและประเด็นที่ประชาชนเป็น
ห่วง ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบาย หรือพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานในหน่วยงานและประกอบการ
ตัดสินใจ 
  ระดับที่ ๓ การมีส่วนร่วมในระดับให้เข้ามามีบทบาท เป็นลักษณะที่ประชาชนเข้าใจ มีส่วน
ร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการการวางแผนและตัดสินใจ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูล 
ระหว่างรัฐกับประชาชนอย่างจริงจัง และมีจุดมุ่งหมายชัดเจน โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด 
นโยบายการวางแผนงานโครงการและวิธีการปฏิบัติ ซึ่งหน่วยงานมีหน้าที่จัดระบบอ านวยความสะดวก และ
ยอมรับการเสนอแนะ และมีการตัดสินใจร่วมกับภาคประชาชน การมีส่วนร่วมระดับนี้อาจจะด าเนินการ                
ในรูปแบบกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วม 
  ระดับที่  ๔  การมีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือ เป็นการให้ความส าคัญกับบทบาทของ
ประชาชนในระดับสูง โดยมีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การมีส่วนร่วมกับประชาชนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ
ตั้งแต่การระบุปัญหา พัฒนาทางเลือก และแนวทางแก้ไข รวมทั้งการเป็นภาคีในการด าเนินกิจกรรมของ
หน่วยงาน การมีส่วนร่วมในระดับนี้ คือ การที่หน่วยงานสัญญากับประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ด าเนินงานร่วมกัน และน าแนวคิดใหม่ ๆ หรือข้อเสนอแนะของประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  ระดับท่ี ๕  การมีส่วนร่วมในระดับเสริมอ านาจประชาชน เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่ประชาชน
มีบทบาทในระดับสูงสุด โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในการเป็นผู้ตัดสินใจ ซึ่งผลการตัดสินใจมีผล
ผูกพันให้หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามการตัดสินใจของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับ
สูงสุดนี้ เน้นให้ประชาชนมีบทบาทในการบริหารจัดการโดยเป็นผู้ด าเนินภารกิจ และหน่วยงานมีหน้าที่ในการ
ส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้น ประโยชน์ของการตัดสินใจในขั้นนี้ คือ การสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจและความรู้สึก
เป็นเจ้าของร่วมกัน 
  ๓. มาตรการ/กลไก/แนวทางในการเสริมสร้างการเข้ามามีส่วนร่วม 
  ๓.๑  ให้หน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการ การอนุมัติ การอนุญาต หรือด าเนินกิจกรรม
ร่วมกับประชาชนและหน่วยงานองค์กรภาคีต่าง ๆ จัดให้มีช่องทางและกิจกรรมให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจให้ชัดเจน 
  ๓.๒  ให้จัดท าและเผยแพร่วิธีการ หรือขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งในหน่วยงานและสื่อสาธารณะของหน่วยงานอย่างเปิดเผย 
  ๓.๓  ก าหนดให้มีระบบด าเนินงานสร้างการมีส่วนร่วม หรือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภารกิจ ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ ก่อนวางแผนด าเนินงาน ระหว่างด าเนินงาน 
และหลังด าเนินงาน 
  ๓.๔  ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอก โดยเฉพาะ ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจใน
ภารกิจหน้าที่ วิธีการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งเน้นการปลอดการทุจริตเพ่ือให้เกิดพลังเข้มแข็ง ช่วยป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

/3.5 ให้หัวหน้า... 



  

 

-๓- 
 

 
  ๓.๕  ให้หัวหน้าหน่วยงานท าหน้าที่ก ากับ ดูแล และประเมนผลการมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรายงานผลการด าเนินงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง อย่างน้อยปี
ละ ๒ ครั้ง 
  ประกาศฉบับนี้ ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารราชกาการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง ตามการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ( Integrity and Transparency Assessment – ITA) ส าหรับการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีระเบียบ กฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ ไว้เป็นการ
เฉพาะให้ด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระเบียบหรือกฎหมายนั้นก าหนด ดังนั้น เห็นควรเผยแพร่ประกาศดังกล่าว
เพ่ือประชาชนทราบโดยทั่วไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    ประกาศ  ณ  วันที่ 10 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563 
  

             (นายเสถียร  แก้วไทรเลิศ) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบน   
    .................................................... 

  รัฐบาลก าหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญ 
และถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางพลวง ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งต้องผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงได้
ก าหนดให้มีมาตรการป้องกันการรับสินบนเป็นมาตรการส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวงเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
ปลอดจากการทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวงค านึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธ
การรับหรือให้สินบนโดยจะไม่ด าเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 
  2. การจัดซื้อจัดจ้างห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ซึ่ง
การด าเนินการต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
  3. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวงจะต้องไม่เสนอว่าจะให้หรือรับสินบนจาก
เจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีจุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการ
กระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 
  4. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวงต้องปฏิบัติงานตามมาตรการนี้โดยไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยเด็ดขาด 
  5. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวงจะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือน 
หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอ่ืนใด 
  6. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชา
หรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบและประเมินผล 
  7. จัดให้มีช่องทางและประชาสัมพันธ์ในการร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง ละผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง 
และแจ้งเบาะแสการรับสินบนของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวงผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    ประกาศ  ณ  วันที่ 10 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563 

                                (นายเสถียร  แก้วไทรเลิศ) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 



 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 

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

                        ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง  ได้ให้ความส าคัญต่อการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตตามนโยบายรัฐบาลซึ่งได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐและมีเจตนารมณ์ในการด าเนินงานอย่างโปร่งใส  มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ผู้มีส่วนได้เสียตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพ่ือให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3   

                        ดังนั้น  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง จึงได้
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ดังนี้ 

                        ๑. ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง ต้องมีความเข้าใจความหมาย
ของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict 
of Interrest)   
                                   การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  หมายถึง  การีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว  โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนมีหลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น  แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่รูป
ตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ 
                          ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง  เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล
โดยการละเมิดต่อกฎหมาย ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการ
ตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็น
อิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผล
ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงานและสังคมต้องสูญเสียไป 

                          ๒. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interrest)   

                          การส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระท าที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interrest) สามารถ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้  รวมถึงไม่มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interrest)   

                          ๓. พฤติกรรมที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interrest)   
                          (๑) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 
            /(๒) การ... 



  

 

                                                            -๒- 

                          (๒) การเข้าเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือ
บุคคลอื่น ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
                          (๓) การก าหนดนโยบาย การเสนอหรือให้ความเห็นชอบกฎหมาย ระเบียบ กฎใด ๆ อัน
เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อกิจการของตน คู่สมรส บุตร หรือบิดามารดา 
                          (๔) การใช้ข้อมูลภายในของรัฐที่ยังเป็นความลับอยู่ซึ่งตนได้รับหรือรู้จากการปฏิบัติหน้าที่
หรือการใช้อ านาจหน้าที่โดยทุจริต 
                          (๕) การริเริ่ม เสนอ จัดท า อนุมัติโครงการของหน่วยงาน เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
                          (๖) การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่เพ่ือประโยชน์ของ
ตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 
                          (๗) การคับของขวัญ ของที่ระลึก เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็น
เงินได้ที่มีผู้มอบให้ในโอกาสที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ของตนหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
แม้ว่าผู้มอบจะระบุให้เป็นการส่วนตัวก็ตาม เว้นแต่เป็นสิ่งที่อาจได้รับตามกฎหมายหรือกฎ หรือเป็นสิ่งที่ได้รับ
ตามจ านวนที่สมควรตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะให้แก่บุคคล
ทั่วไป                        
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    ประกาศ  ณ  วันที่ 10 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563 
  

      ( นายเสถียร  แก้วไทรเลิศ ) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 

 



 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 
เรื่อง   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

----------------------------------- 

                        ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการด าเนินงาน
ขององค์กรให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงใด ๆ ที่จะท าให้การพิจารณาใช้
อ านาจขาดความเป็นกลาง  บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีมาตรการป้องกันการทุจริต มีการแสดง
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร รวมถึงมาตรการภายในต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการทุจริต  สงวนรักษาไว้ซึ่งประโยชน์
ของส่วนรวมและมีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบได้ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ( Integrity Transparency Assessment : ITA)  ได้
ก าหนดตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต  โดยให้หน่วยงานจัดให้มีมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต ในหัวข้อ “มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ” นั้น 

                        เพ่ือให้การใช้ดุลพินิจของผู้มีหน้าที่และอ านาจในการตัดสินใจ อนุญาต อนุมัติ หรือมีค าสั่ง
ในเรื่องต่าง ๆ เป็นไปอย่างรอบคอบมีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจอย่างเพียงพอ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางพลวง จึงได้ก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดังนี้ 
                       ๑. ระดับผู้บังคับบัญชา การใช้ดุลพินิจให้อาศัยหลักดังต่อไปนี้ 
                          ๑.๑ หลักข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งการวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้นต้องตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนจากพยานหลักฐานที่มีอยู่ให้เพียงพอและรอบด้านต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริง 
                          ๑.๒ หลักข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่ งการ มาตรฐาน คู่มือการ
ปฏิบัติงานหรือขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง  
                          ๑.๓ หลักข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน ซึ่งผู้ใช้ดุลพินิจจะต้องพิจารณาตัดสินใจภายใต้
หลักข้อเท็จจริงที่แสวงหาได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง 
                        ๒. ระดับผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากการปฏิบัติตามหลัก ข้อ ๑.๑-๑.๓ แล้ว ให้ถือปฏิบัติ
ตามแนวทางดังต่อไปนี้อีก 
                           ๒.๑ ปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่แสดงถึง กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
เพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบัติงานอันจะน าไปสู่การลดการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 
                           ๒.๒ น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและ
สะดวกในการสืบค้นเพ่ือน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือลดการใช้ดุลพินิจในการด าเนินงาน 
                        ๓. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจน
การใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ มาตรฐาน 
คู่มือปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการใช้ดุลพินิจในทางมิชอบให้ผู้บังคับบัญชา
สั่งการให้ผู้ปฏิบัติงานแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง 
                        ๔. ทุกส่วนงานต้องส่งเสริมวิธีการต่าง ๆ เพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น การพิจารณาร่วมกันในรูปของคณะกรรมการ การน าแนวทางการมีส่วนร่วมหรือการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน เป็นต้น                                                                                                              
 
 

/จึงประกาศ... 
                                                              



  

 

-๒- 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 10 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563 

               ( นายเสถียร  แก้วไทรเลิศ ) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 



 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 

เรื่อง  หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน 
กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 

--------------------------------------------------------- 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 
ตามจุดประสงค์ที่ 3 ก าหนดให้การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันตามนวัตกรรม  กลไกป้องกันการทุจริตและ
ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ 4 โดยพัฒนาระบบป้องกันการทุจริต
เชิงรุก  และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต  
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร       
ส่วนต าบลบางพลวง เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง จึงได้จัดท าก าหนดหลักเกณฑ์  มาตรการ  และ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน  กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางพลวง ดังนี้ 
  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง เรื่อง หลักเกณฑ์ 
มาตรการ  และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน  กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง” 
  ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้ 
  “เจ้าหน้าที่”หมายความว่า พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางพลวง 
  “ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
   “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ  หรือละเว้นการปฏิบัติการ
อย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย  ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ  การเก็บรักษา  หรือการใช้เงินหรือ
ทรัพย์สินของส่วนราชการ  ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม  และให้
หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
   “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
รับผิดชอบต่อประชาชน  ไม่มีคุณธรรม  จริยธรรม  ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล  
ตามท่ีมีกฎหมาย  ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 
   “การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  การตรวจสอบและ
น าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง  แจ้งตักเตือน  ด าเนินคดี หรืออ่ืน ๆ ตามระเบียบข้อ
กฎหมาย  พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลาสิบห้าวันทั้งนี้ 
กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมลติดต่อของผู้ร้องเรียนจะ
พิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง  แจ้งตักเตือน  
ด าเนินคดี  หรืออ่ืน ๆ  ตามระเบียบข้อกฎหมาย 
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  ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
   3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 

   3.1.1 เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหาย  อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 

     (1) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
     (2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
     (3) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
     (4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
     (5) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตาม 

กฎหมาย 
3.1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่

สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดเจน ตลอดจนขาดพยาน
บุคคลแน่นอน 

   3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
    3.2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
    3.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
    3.2.3 การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  พร้อมทั้ง 

ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางเบาะแส
การทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน เพ่ือ 

ด าเนินการสืบสวน  สอบสวน) 
    3.2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน 
    3.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
    3.2.6 ระบุวัน เดือน ปี 
    3.2.7 ระบุพยานเอกสาร  พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 
   3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์  จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ 

หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดเจน  ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
   3.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
    3.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
    3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ 
    3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2 
   3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง  ดังนี้ 

  3.5.1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรง องค์การบริหาร   
ส่วนต าบลบางพลวง อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 

    3.5.2 ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ WWW.bangpluang.go.th 
    3.5.3 โทรสาร 037 271925 
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  ข้อ 4 กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 
   4.1 ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน 
   4.2 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชา 

ตามล าดับ  ในกรณีเป็นบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่ก าหนดใน
ประกาศนี้ 

4.3 กรณีที่เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมาย
ให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง 

   4.4 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง  มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริง 
ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด 
โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  พร้อมทั้งท าความเห็นเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ว่ามีการ
กระท าทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่  หากเป็น
กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้เสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
  4.5 ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 
  4.6 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อผู้บริหาร
 ท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  หากมีเหตุผลความจ าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยง
ได้  คณะกรรมการสอบสวน ฯ อาจเสนอขอขยายระยะเวลาด าเนินการต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
โดยเสนอขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 

4.7 เมื่อมีการด าเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบแจ้งให้
ผู้ร้องเรียนทราบภายในเวลาสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อ
กลับไปยังผู้ร้องเรียนได ้

4.8 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางพลวง ให้ด าเนินการดังนี้ 

4.8.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีถ้าข้อร้องเรียน
ระบุถึงชื่อหน่วยงานนั้น ๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

4.8.2 ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน  กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง  พร้อมชี้แจงเหตุผล  และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถือเป็นการ
สิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 10 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563 

                ( นายเสถียร  แก้วไทรเลิศ ) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 



    

   

 

 

 

 

 
 

    

    

   

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 


