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องค�การบริหารส�วนตําบลแป�น 

อําเภอสายบุรี  จงัหวัดป$ตตานี 
  



 

 

 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลแป�น 
เรื่อง มาตรการเผยแพร�ข+อมูลข�าวสารต�อสาธารณะ 

--------------------------------------------- 
  ด�วย  พระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  บัญญัติข้ึนเพ่ือรองรับสิทธิ
รับรู�ข�อมูลข�าวสารของราชการ  โดยหน�วยงานของรัฐ ต�องจัดให�มีข�อมูลข�าวสารของราชการ ตามอํานาจหน�าท่ี
ตามภารกิจของหน�วย และจัดให�มีการเผยแพร�ให�ประชาชนสามารถใช�สิทธิ์เข�าตรวจข�อมูลข�าวสารของ
หน�วยงานของรัฐได�อย�างสะดวก รวดเร็ว มีความโปร�งใสและมีประสิทธิภาพ 

องค7การบริหารส�วนตําบลแป8น  จึงได�ดําเนินการจัดต้ังศูนย7ข�อมูลข�าวสารของหน�วยงาน    
เพ่ือให�บริการข�อมูลข�าวสารแก�ประชาชนตามมาตรา 9  แห�งพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของทางราชการ     
พ.ศ.2540  ท่ีบัญญัติให�หน�วยงานของรัฐต�องจัดให�มีข�อมูลข�าวสารของทางราชการ  อย�างน�อยตามท่ีกฎหมาย
กําหนดไว�ให�ประชาชนเข�าตรวจดูได�อย�างสะดวก  โดยองค7การบริหารส�วนตําบลแป8น  ได�จัดข�อมูลไว� ณ ศูนย7
ข�อมูลข�าวสารขององค7การบริหารส�วนตําบลแป8น  และเว็บไซด7ขององค7การบริหารส�วนตําบลแป8น 

ดังนั้น  เพ่ือให�การเป=ดเผยข�อมูลข�าวสารขององค7การบริหารส�วนตําบลแป8น  มีความถูกต�อง  
ครบถ�วน  ชัดเจน และเป>นป?จจุบัน  ซ่ึงทําให�ประชาชนสามารถเข�าถึงข�อมูลข�าวสารได�โดยสะดวกและ           
มีประสิทธิภาพตามท่ีประกาศเจตจํานงต�อบุคลากรและสาธารณชน  จึงกําหนดมาตรการในการเผยแพร�ข�อมูล
ต�อสาธารณะ  ดังนี้ 

1. ลักษณะหรือประเภทข+อมูลท่ีต+องเผยแพร�ต�อสาธารณชน 
หมวดหมู�ข+อมูล รายละเอียดข+อมูล 

1. เก่ียวกับหน�วยงาน • ประวัติความเป>นมา 
• วิสัยทัศน7 
• พันธกิจ 
• ยุทธศาสตร7และแนวทางการพัฒนา 
• ภารกิจและอํานาจหน�าท่ีของ อบต. 
• กรอบโครงสร�าง อบต. 
• บุคลากร 
• แผนพัฒนาท�องถ่ิน 
• ข�อบัญญัติงบประมาณ 
• แผนการดําเนินงาน 
• แผนอัตรากําลัง 
• การป8องกันและปราบปรามการทุจริต 
• รายงานผลการดําเนินงาน 
• รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปD 
• งบแสดงฐานะทางการเงิน 
• ข�อมูลการติดต�อ  ประกอบด�วย ท่ีอยู� 

เบอร7โทรศัพท7  โทรสาร 
• ท่ีอยู�ทางไปรษณีย7อิเล็กทรอนิกส7 (E-mail) 



หมวดหมู�ข+อมูล รายละเอียดข+อมูล 
2. ข�าวประชาสัมพันธ7 • ข�าวสารประชาสัมพันธ7ท่ัวไป 

• ข� าวสารและประกาศของหน� วยงาน เช�น 
ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซ้ือจัดจ�าง 

• กิจกรรมของหน�วยงาน 
3. เว็บลิงค7 • หน�วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข�อง 

• เว็บไซด7อ่ืนๆ ท่ีน�าสนใจ 
4. บริการประชาชน • คู�มือประชาชนตามพระราชบัญญัติอํานวยความ

สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 

• คลังความรู� 
• แจ�งเรื่องร�องเรียน 
• คู�มือการปฏิบัติงาน 
• กระดาน ถาม – ตอบ 

5. กฎระเบียบข�อบังคับท่ีเก่ียวข�อง • กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง พระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา  ระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 

6. ข�อมูลการบริการ • แสดงข�อมูลการบริการตามภารกิจของหน�วยงาน
พร�อมคําอธิบายข้ันตอนการบริการ 

7. ดาวน7โหลดแบบฟอร7ม • ส�วนท่ีให�บริการประชาชนสําหรับดาวน7โหลด
เอกสารแบบฟอร7มต�างๆ ของหน�วยงาน 

 
2. หน+าท่ีความรับผิดชอบและการตรวจสอบข+อมูล 
มีเจ�าหน�าท่ีดูแลศูนย7ข�อมูลข�าวสารของทางราชการขององค7การบริหารส�วนตําบลแป8น  มี

หน�าท่ีรวบรวมเอกสาร  และปรับปรุงเอกสารตามท่ีกฎหมายกําหนดให�ต�องมีประจําศูนย7ข�อมูลข�าวสารของทาง
ราชการ ให�คําแนะนําในการเป=ดเผยข�อมูลข�าวสารของราชการตาท่ีพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540  กําหนดไว�  และปฏิบัติงานในด�านเป=ดเผยข�อมูลข�าวสารทางราชการเป>นไปด�วยความ
เรียบร�อยและถูกต�อง  บรรลุวัตถุประสงค7ของทางราชการตามรายชื่อ  ดังนี้ 

1. นางรอหานี  มะสาแม็ง  เจ�าพนักงานธุรการ 
2. นางสาวปวิริตา  คงสีพุทธ เจ�าพนักงานธุรการ 
3. นายคอบีดี  สนิ  ผู�ช�วยเจ�าหน�าท่ีบรรเทาสาธารณภัย 

จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี  21  เดือน มกราคม  พ.ศ.2564 
 

             
   (นายชนัตศักด์ิ  พิทักษ7มาตุภูมิ) 
   ปลัดองค7การบริหารส�วนตําบลแป8น ปฏิบัติหน�าท่ี  
   นายกองค7การบริหารส�วนตําบลแป8น 
  



 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลแป�น 
เรื่อง  มาตรการการจัดการเรื่องร+องเรียนการทุจริต 
ขององค�การบริหารส�วนตําบลแป�น ประจําป4 2564 

 

เพ่ือให�การจัดซ้ือจัดจ�างขององค7การบริหารส�วนตําบลแป8น  มีความ  เกิดประโยชน7สูงสุดแก�
หน�วยงานและสอดคล�องกับหลักการ ตามมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560  คือ คุ�มค�า โปร�งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได� องค7การบริหารส�วน
ตําบลแป8น  จึงกําหนดมาตรการส�งเสริมความโปร�งใสในการจัดซ้ือจัดจ�างเพ่ือใช�เป>นแนวทางปฏิบัติในการจัดซ้ือ
จัดจ�าง  ดังนี้ 

1. จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ�างประจําปD และประกาศเผยแพร�ในระบบเครือข�ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางของหน�วยงาน พร�อมป=ดประกาศโดยเป=ดเผย ณ สถานท่ีป=ดประกาศ
ของหน�วยงานภายใน 30 วันทําการ หลังจากได�รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณท่ีจะ
ใช�ในการจัดซ้ือจัดจ�างของหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องหรือผู� มี อํานาจในการพิจารณา
งบประมาณ 

2. จัดให�มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซ้ือจัด
จ�าง พร�อมท้ังเอกสารหลักฐานประกอบ ภายใน 5 วันทําการ  หลังจากเสร็จสิ้น
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ�างในแต�ละโครงการ  และจัดเก็บไว�อย�างเป>นระบบ  เพ่ือ
ประโยชน7ในการตรวจสอบข�อมูลเม่ือมีการร�องขอตามรายการ  ดังต�อไปนี้ 
2.1. รายงานขอซ้ือขอจ�าง 
2.2. เอกสารเก่ียวกับการรับฟ?งความคิดเห็นร�างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจ�าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ�ามี) 
2.3. ประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวนและเอกสารอ่ืนท่ี

เก่ียวข�อง 
2.4. ข�อเสนอของผู�ยื่นเสนอราคาทุกราย 
2.5. บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข�อเสนอ 
2.6. ประกาศผลผู�ชนะของแต�ละโครงการ 
2.7. จัดทําใบสั่งซ้ือ/สั่งจ�าง สัญญาหรือข�อตกลงเป>นหนังสือ รวมท้ังการแก�ไขสัญญา

หรือข�อตกลงเป>นหนังสือ (ถ�ามี) 
2.8. บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 

3. ห�ามมิให�ผู�มีหน�าท่ีดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�างของหน�วยงาน มีส�วนได�เสียกับผู�
ยื่นข�อเสนอหรือคู�สัญญาในงานนั้น  ท้ังนี้ การมีส�วนได�ส�วนเสียในเรื่องการพิจารณาให�
เป>นไปตามกฎหมายว�าด�วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

4. ห�ามมิให�บุคลากรในหน�วยงานใช�อํานาจในตําแหน�งหน�าท่ี ดําเนินการโครงการท่ีเอ้ือ
ผลประโยชน7 กับตนเองหรือเครือญาติท้ัง ท่ีเ ก่ียวกับตัวเ งิน  หรือทรัพย7สินและ
ผลประโยชน7อ่ืนๆ ท่ีมิใช�รูปตัวเงินหรือทรัพย7สิน 
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5. จัดให�มีระบบตรวจสอบเพ่ือป8องกันการเป>นผู�มีส�วนได�เสียกับผู�ยื่นข�อเสนอหรือคู�สัญญา
ของหน�วยงานสําหรับผู�ท่ีมีหน�าท่ีเป>นคณะกรรมการซ้ือหรือจ�าง และเจ�าหน�าท่ี โดย
เจ�าหน�าท่ีรายงานผลการดําเนินการตรวจสอบเพ่ือป8องกันการเป>นผู�มีส�วนได�เสียกับผู�ยื่น
ข�อเสนอหรือคู�สัญญาของหน�วยงานตามแบบฟอร7มท่ีกําหนดเสนอให�หัวหน�าส�วนราชการ
ทราบโดยผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีเป>นประจําทุกเดือน 

จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน   

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  21   เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕64 

 

(นายชนัตศักด์ิ  พิทักษ7มาตุภูมิ) 
ปลัดองค7การบริหารส�วนตําบลแป8นปฏิบัติหน	าท่ี 

นายกองค7การบริหารส�วนตําบลแป8น 
 
 
 
 

  



 

 

 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลแป�น 
เรื่อง มาตรการป�องกันการให+หรือรับสินบน 

--------------------------------------------- 
  เพ่ือให�การดําเนินงานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�างและภารกิจอ่ืน  เป>นไปด�วยความโปร�งใส 
สามารถตรวจสอบได� และป8องกันการให�รับสินบน  องค7การบริหารส�วนตําบลแป8น  จึงกําหนดมาตรการป8องกัน
ให�หรือรับสินบน  เพ่ือให�บุคลากรขององค7การบริหารส�วนตําบลแป8น  ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. ห�ามให�ตําแหน�งหน�าท่ีหาผลประโยชน7ให�ตนเอง  ครอบครัว หรือพวกพ�อง 
2. ห�ามรับผลประโยชน7อย�างใดอย�างหนึ่งจากการปฏิบัติหน�าท่ีนั้น 
3. ห�ามใช�ตําแหน�งหน�าท่ี เพ่ือเอ้ือประโยชน7แก�ตนเองหรือพวกพ�อง 
4. ห�ามนําเจ�าหน�าท่ีหรือทรัพย7สินของทางราชการไปใช�เพ่ือประโยชน7ส�วนตัว 
5. ห�ามนําข�อมูลลับหรือข�อมูลภายในไปใช�เพ่ือประโยชน7ตนเองหรือบคุคลอ่ืน 
6. ให�ผู�บังคับบัญชาตรวจสอบ กํากับ ติดตาม ควบคุม พฤติกรรมของเจ�าหน�าท่ีอย�างใกล�ชิด

หากพบว�ามีพฤติกรรมท่ีสุ�มเสี่ยงกับการให�หรือรับสินบนให�มีการตักเตือน เพ่ือป8องกันเหตุท่ี
จะเกิดข้ึน 

 

  จึงประกาศมาให�ทราบและปฏิบัติโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี  21  เดือน มกราคม  พ.ศ.2564 
 

             
   (นายชนัตศักด์ิ  พิทักษ7มาตุภูมิ) 
   ปลัดองค7การบริหารส�วนตําบลแป8น ปฏิบัติหน�าท่ี  
   นายกองค7การบริหารส�วนตําบลแป8น 
  



 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลแป�น 
เรื่อง  มาตรการป�องกันการขัดกันระหว�างผลประโยชน�ส�วนตนกับผลประโยชน�ส�วนรวม 

 

องค7การบริหารส�วนตําบลแป8น ได�มีนโยบายด�านการส�งเสริมการบริหารจัดการแบบธรรมาภิ
บาล โดยมุ�งเน�นการวางรากฐานการพัฒนาให�เติบโตอย�างมีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาว ท้ังในส�วนของ
องค7กรและชุมชนซ่ึงเป>นพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนาองค7กรและชุมชนให�เกิดความน�าเชื่อถือและได�รับการ
ยอมรับ องค7การบริหารส�วนตําบลแป8นจึงยึดแนวทางการบริหารจัดการท่ีดีในทุกระดับ ให�มีความโปร�งใสและ
สามารถตรวจสอบได� และองค7การบริหารส�วนตําบลแป8นได�ประกาศเจตจํานงในการบริหารงาน เม่ือวันท่ี 1 
ตุลาคม 2561 เพ่ือให�การดําเนินการในเรื่องดังกล�าว เป>นไปอย�างเป>นรูปธรรม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะอย�างยิ่ง เรื่องการป8องกันความขัดแย�งทางผลประโยชน7 หรือผลประโยชน7ทับซ�อน ดังบ้ี 

1. ผู+ปฏิบัติงานขององค�การบริหารส�วนตําบลแป�น ต+องมีความเข+าใจความหมายของ
ความขัดแย+งทางผลประโยชน� หรือผลประโยชน�ทับซ+อน (Conflict of Interest)  

    ความขัดแย�งทางผลประโยชน7 หรือผลประโยชน7ทับซ�อน หมายถึง การท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐ
ปฏิบัติหน�าท่ีโดยคํานึงถึงผลประโยชน7ส�วนตนหรือพวกพ�องเป>นหลัก ซ่ึงถือว�าเป>นความผิดเชิงจริยธรรมและเป>น
ความผิดข้ันแรกท่ีจะนําไปสู�การทุจริต สํานักงาน ก.พ. ได�นิยามความขัดแย�งกันระหว�างผลประโยชน7ซ�อนและ
ผลประโยชน7ส�วนรวม หมายถึง สถานการณ7หรือการกระทําท่ีบุคคลไม�ว�าจะเป>นนักการเมือง ข�าราชการ 
พนักงานบริษัท หรือผู�บริการมีผลประโยชน7ส�วนตัวมากจนมีผลต�อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน�าท่ีใน
ตําแหน�งท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู� และส�งผลกระทบต�อประโยชน7ส�วนรวม 

  2. การจัดการความขัดแย+งทางผลประโยชน� หรือผลประโยชน�ทับซ+อน 

  2.1 ปกป�องผลประโยชน�สาธารณะ การทําเพ่ือผลประโยชน7ของสาธารณะเป>นหน�าท่ีหลัก
ผู�ปฏิบัติงานขององค7การบริหารส�วนตําบลแป8น ต�องตัดสินใจและให�คําแนะนําภายในกรอบกฎหมายและ
นโยบาย จะต�องทํางานในขอบเขตหน�าท่ี พิจารณาความถูกผิดไปตามข�อเท็จจริง ไม�ให�ประโยชน7ส�วนตนมา
แทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส�วนบุคคล ปฏิบัติงานต�อทุกคนอย�างเป>นกลาง ไม�มีอคติลําเอียงในเรื่อง
ต�าง ๆ เช�น ศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ�าพันธุ7 วงศ7ตระกูล ฯลฯ ท้ังนี้ ผู�ปฏิบัติงานขององค7การบริหาร
ส�วนตําบลแป8น ไม�เพียงต�องปฏิบัติตามกฎหมายเท�านั้น แต�ต�องมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานด�วย 

  2.2สนับสนุนความโปร�งใสและความพร+อมรับผิด การจัดการผลประโยชน7ทับซ�อนต�อง
อาศัยกระบวนการแสวงหาท่ีเป=ดเผยและมีการจัดการท่ีโปร�งใส โดยเป=ดโอกาสให�มีการตรวจสอบและมีความ
พร�อมรับผิด เช�น การโอน (ย�าย) ข�าราชการ จากตําแหน�งท่ีเก่ียวข�องกับผลประโยชน7ทับซ�อน การเป=ดเผย
ผลประโยชน7ส�วนตนหรือ ความสัมพันธ7ท่ีอาจมีผลต�อการปฏิบัติหน�าท่ี ถือเป>นข้ันตอนแรกของการจัดการ
ผลประโยชน7ทับซ�อน การใช�กระบวนการอย�างเป=ดเผยท่ัวหน�า อันจะทําให�ผู�ปฏิบัติงานขององค7การบริหารส�วน
ตําบลแป8น ให�ความร�วมมือและสร�างความเชื่อม่ันแก�ประชาชน ผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
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  2.3 ส�งเสริมความรับผิดชอบส�วนบุคคลและปฏิบัติตนเปIนแบบอย�างการแก+ป$ญหาหรือ
จัดการผลประโยชน�ทับซ+อน ซ่ึงจะสะท�อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป>นมืออาชีพของผู�ปฏิบัติงาน
และขององค7กร การจัดการต�องอาศัยข�อมูลนําเข�าจากทุกระดับในองค7กร ฝ\ายบริหารต�องรับผิดชอบเรื่องการ
สร�างระบบนโยบาย รวมถึงผู�ปฏิบัติงานต�องมีความรับผิดชอบโดยการระบุผลประโยชน7ทับซ�อนท่ีตนมี จัดการ
กับเรื่องส�วนตนเพ่ือหลีกเลี่ยงผลประโยชน7ทับซ�อนมากท่ีสุดเท�าท่ีจะสามารถกระทําได�และผู�บริหารต�องปฏิบัติ
ตนเป>นแบบอย�างด�วย 
     2.4 สร+างวัฒนธรรมองค�กร ผู�บริหารต�องสร�างสภาพแวดล�อมเชิงนโยบายท่ีช�วยสนับสนุน
การตัดสินใจเม่ือมีประเด็นผลประโยชน7ทับซ�อนท่ีเกิดข้ึน และสร�างวัฒนธรรมแห�งความซ่ือตรงต�อหน�าท่ี ดังนี้ 
   - ให�ข�อแนะนําและการฝ]กอบรมผู�ปฏิบัติงาน เพ่ือเสริมสร�างความเข�าใจเก่ียวกับ
กฎเกณฑ7และการปฏิบัติ รวมถึงการใช�กฎเกณฑ7ท่ีมีในสภาพแวดล�อมการทํางาน 

- ส�งเสริมให�มีการสื่อสารอย�างเป=ดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพ่ือให�ผู�ปฏิบัติงาน
สบายใจในการเป=ดเผยและหารือเก่ียวกับผลประโยชน7ทับซ�อนในท่ีทํางาน 

- ป8องกันไม�ให�ข�อมูลเก่ียวกับผลประโยชน7ทับซ�อนท่ีผู�ปฏิบัติงานเป=ดเผย เพ่ือมิให�มี
ผู�นําไปใช�ในทางท่ีผิด 

- ให�ผู�ปฏิบัติงานมีส�วนร�วมในการพัฒนาปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชน7ทับซ�อน เพ่ือให�รู�สึกเป>นเจ�าของและปฏิบัติตาม 

  3. ข+อไม�พึงปฏิบัติ 
  3.1 ไม�พึงรับสิ่งตอบแทนท่ีเป>นเงินและไม�ใช�ตัวเงินท่ีมูลค�าสูงเกินความเหมาะสมและได�มา
โดยมิชอบ 
  3.2 ไม�พึงตัดสินใจในหน�าท่ีการทํางาน โดยมีเรื่องของการเงินและการเมืองเข�ามาเก่ียวข�อง 
เช�น การลงคะแนนเสียงของผู�ปฏิบัติงานเพ่ือออกกฎหมายหรือกระทําการอ่ืนใดท่ีส�งผลกระทบต�อส�วนรวม 
      3.3 ไม�พึงทํางานในภาคธุรกิจท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงานหรือจัดซ้ือจัดจ�าง หลังพ�นจาก
ตําแหน�งหน�าท่ีไปแล�ว เพ่ือเป>นการป8องกันมิให�ผู�นั้นนําข�อมูลภายในท่ีตนทราบ ไปใช�ประโยชน7หลังจากพ�นจาก
ตําแหน�ง และป8องกันการใช�สิทธิพิเศษในการติดต�อในฐานะท่ีเคยปฏิบัติงานมาก�อน 

  4. แนวทางป�องกันและแก+ไขป$ญหาผลประโยชน�ทับซ+อน 
  การดําเนินการเพ่ือป8องกันความขัดแย�งทางผลประโยชน7 หรือผลประโยชน7ทับซ�อน โดย
ส�งเสริมให�ผู�ปฏิบัติงานมีความเข�าใจเก่ียวกับการกระทําท่ีเป>นผลประโยชน7ทับซ�อนสามารถแยกแยะ
ผลประโยชน7ส�วนตนและผลประโยชน7ส�วนรวมได� รวมถีงไม�มีพฤติกรรมท่ีเข�าข�ายการมีผลประโยชน7ทับซ�อน 

จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน   

  ประกาศ  ณ  วันท่ี 21  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕64 

 

(นายชนัตศักด์ิ  พิทักษ7มาตุภูมิ) 
ปลัดองค7การบริหารส�วนตําบลแป8นปฏิบัติหน	าท่ี 

นายกองค7การบริหารส�วนตําบลแป8น 
 



 
ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลแป�น 

เรื่อง  มาตรการส�งเสริมความโปร�งใสในการจัดซ้ือจัดจ+าง 
 

เพ่ือให�การบริหารการจัดซ้ือจัดจ�างขององค7การบริหารส�วนตําบลแป8นเป>นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล มีความโปร�งใส ตรวจสอบได� องค7การบริหารส�วนตําบลแป8น จึงได�กําหนดมาตรการส�งเสริมความโปร�งใส
ในการจัดซ้ือจัดจ�าง ดังนี้ 

1. ให�เจ�าหน�าท่ีขององค7การบริหารส�วนตําบลแป8น ซ่ึงปฏิบัติหน�าท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�าง
ดําเนินการเผยแพร�แผนการจัดซ้ือจัดจ�างให�เป>นไปตามพระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 

2. ให�เจ�าหน�าท่ีขององค7การบริหารส�วนตําบลแป8นซ่ึงปฏิบัติหน�าท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�าง
ดําเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการ และข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐในระบบเครือข�ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางผ�านทางระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส7 (Electronic  Government  Procurement  
e-GP) ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดแต�ละข้ันตอน ดังนี้ 

1) จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ�าง 
2) ทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ�าง 
3) ดําเนินการจัดหา 
4) ขออนุมัติสั่งซ้ือหรือจ�าง 
5) การทําสัญญา 
6) การบริหารสัญญา 
3. ห�ามมิให�เจ�าหน�าท่ีองค7การบริหารส�วนตําบลแป8น ซ่ึงปฏิบัติหน�าท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัด

จ�างเข�าไปมีส�วนได�ส�วนเสียกับผู�ยื่นข�อเสนอหรือคู�สัญญาขององค7การบริหารส�วนตําบล 
4. ห�ามมิให�เจ�าหน�าท่ีองค7การบริหารส�วนตําบลแป8น ซ่ึงปฏิบัติหน�าท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัด

จ�างยอมให�ผู�อ่ืนอาศัยอํานาจหน�าท่ีของตนหาประโยชน7จากการจัดซ้ือจัดจ�างกับองค7การบริหารส�วนตําบลแป8น 
5. ให�หัวหน�าหน�วยงาน กํากับ ดูแล การปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีผู�ใต�บังคับบัญชาซ่ึงปฏิบัติ

หน�าท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�างให�เป>นไปด�วยความเรียบร�อย 

จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน   

  ประกาศ  ณ  วันท่ี 21  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕64 

 

(นายชนัตศักด์ิ  พิทักษ7มาตุภูมิ) 
ปลัดองค7การบริหารส�วนตําบลแป8นปฏิบัติหน	าท่ี 

นายกองค7การบริหารส�วนตําบลแป8น 
  



 
ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลแป�น 

เรื่อง  มาตรการให+ผู+มีส�วนได+ส�วนเสียมีส�วนร�วมในการดําเนินการ 
 

ตามยุทธศาสตร7ชาติว�าด�วย การป8องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-
2564) และการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปD 
2562 ได�กําหนดให�หน�วยงานของรัฐมีมาตรการให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน ดังนั้น 
องค7การบริหารส�วนตําบลแป8น จึงได�ประกาศมาตรการให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียมีส�วนร�วมในการดําเนินงานของ
องค7การบริหารส�วนตําบลแป8น ดังนี้  

แนวทางให+ประชาชนและผู+มีส�วนได+ส�วนเสียเข+ามามีส�วนร�วม 
1. เข�าร�วมการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานขององค7การบริหารส�วนตําบลในการ

จัดทําแผน การจัดงานประเพณี โครงการงานวันสําคัญ กิจกรรมต�าง ๆ ขององค7การบริหารส�วนตําบล 
2. เข�าร�วมกิจกรรม และโครงการต�าง ๆ โดยการลงทะเบียนเข�าร�วมการตรวจสอบ ตรวจรับ

งานในส�วนของภาคประชาชน 
3. เข�าร�วมตรวจสอบ ตรวจรับงานในส�วนภาคประชาชน 
4. เข�าร�วมการประเมินผลงานโดยวิธีการตอบแบบสอบถามในโครงการต�าง ๆ 
5. เข�าร�วมการติดตามงาน หรือการดําเนินงานขององค7การบริหารส�วนตําบลจะมีการแต�งต้ัง

ภาคประชาชน 

ท้ังนี้ องค7การบริหารส�วนตําบลแป8น จะเป=ดโอกาสให�ประชาชนและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียเข�ามา
มีส�วนร�วมในการดําเนินการขององค7การบริหารส�วนตําบลไม�ว�าจะเป>นในลักษณะการเข�าร�วมในการจัดทํา
แผนงาน การประชาคม การวางแผน หรือการดําเนินงานอย�างสมํ่าเสมอ   
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(นายชนัตศักด์ิ  พิทักษ7มาตุภูมิ) 
ปลัดองค7การบริหารส�วนตําบลแป8นปฏิบัติหน	าท่ี 

นายกองค7การบริหารส�วนตําบลแป8น 
 

 

 

 


