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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
เรื่อง มาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 

------------------------------------------------------------- 
เพ่ือให้การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางครก เป็นไปตามเจตจ านงสุจริตตาม

แนวนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในทุกระดับ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามความเหมาะสม ดังนี้  

(๑) การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือส่วนราชการภายในแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

(๒) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วม
แสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการด าเนินการ หรือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลและส่วนราชการภายในอย่างเป็นระบบ  

(๓) การมีส่วนร่วมให้เข้ามามีบทบาท โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ท างานในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลหรือส่วนราชการภายในกับผู้รับบริการหรือผู้ส่วนได้ส่วนเสียอย่างจริงจังและมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน  

(๔) การมีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือ โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
บทบาทในการตัดสินใจ ตั้งแต่ระบุปัญหา พัฒนาทางเลือก และแนวทางแก้ไขรวมทั้งการเป็นภาคีในการด า เนิน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือส่วนราชการ  

(๕) มีส่วนร่วมในด้านการด าเนินงานขององค์การบริหารงานส่วนต าบล โดยเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทในการร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางครก ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากร ร่วมแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารโดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางครกเป็นผู้ก ากับดูแล  
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วันที่  5  มกราคม  พ.ศ. ๒๕64 

                                   



(นายสมชัย  วัฒนธรรม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
เรื่อง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

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

 เพ่ือให้การบริหารราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลมี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และนโยบายของรัฐบาล องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้  

1. ให้เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด าเนินการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

2. ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางครก ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ด าเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย
ด าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดแต่ละขั้นตอน ดังนี้  

(๑) จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
(๒) ท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง  
(๓) ด าเนินการจัดหา  
(๔) ขออนุมัติสั่งซื้อหรือจ้าง  
(๕) การท าสัญญา  
(๖) การบริหารสัญญา  
(๗) การควบคุมและการจ าหน่าย  

3. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของ องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก และให้
คณะกรรมการต่างๆ ที่ไดรับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องให้คารับรองเป็น
หนังสือว่าจะไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของ องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 

4. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง ยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยหน้าที่ของตนหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างกับ องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
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5. ให้หัวหน้าหน่วยงาน ก ากับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีปล่อยปละละเลยให้ถือเป็นความผิดทางวินัย 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วันที่  5  มกราคม  พ.ศ. ๒๕64 

                                     

(นายสมชัย  วัฒนธรรม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 

เรื่อง  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
..………………………………………………………… 

 
   เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางครก  เป็นไปด้วยความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้จึงก าหนดมาตรการจัดข้อร้องเรียนการทุจริต ดังนี้  

๑. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการร้องเรียน  
    ๑.๑ หลักเกณฑ์การร้องเรียน  

๑.๑.๑ เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหาย อัน
เนื่องมาจากบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางครก ในเรื่องดังต่อไปนี้  

      (๑) กระท าทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  
(๒) กระทาความผิดต่อต าแหน่งที่ราชการ  
(๓) ละเลยหน้าที่ตามกฎหมายที่ก าหนดให้ต้องปฏิบัติ  
(๔) ปฏิบัติงานล่าช้าเกินสมควร  
(๕) กระทานอกเหนืออ านาจหรือหน้าที่หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  

๑.๑.๒ เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีข้อมูล มิใช่ลักษณะกลั่นแกล้งหรือสร้างหรือ
สร้างความเสียหายแก่บุคคล และต้องมีหลักฐานแวดล้อมปรากฏชัดเจน ตลอดจนพยานหลักฐานที่แน่นอน  

๑.๒ ข้อร้องเรียนที่ใช้ถ้อยคาสุภาพและต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้  
      ๑.๒.๑ ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ผู้ร้องเรียน  
      ๑.๒.๒ ชื่อหน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  

                ๑.๒.๓ การกระทาทั้งหลายที่ เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้ง
ข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมตามสมควรแห่งมูลเหตุที่เกี่ยวข้องดังกล่าว  

       ๑.๒.๔ ลายมือผู้ร้องเรียน  
       ๑.๒.๕ ระบุวัน เดือน ปี  
       ๑.๒.๖ ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)  

    ๑.๓ กรณีการร้องเรียนผ่านกล่องรับความคิดเห็น หรือมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับ
พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  

    ๑.๔ เรื่องร้องเรียนที่ไม่รับพิจารณา  
๑.๔.๑ ข้อร้องเรียนมิได้ทาเป็นลายลักษณ์อักษร  
๑.๔.๒ ข้อร้องเรียนที่ไม่ได้ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ  
๑.๔.๓ ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ ๑.๒  

    ๑.๕ ช่องทางการร้องเรียน 



๑.๕.๑ ส่งข้อร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงได้ที่กล่องรับความคิดเห็น ตั้งอยู่ที่อาคาร
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางครก  
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๑.๕.๒ ส่งข้อร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่เว็บไซต์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางครก  http://www.bangkrok.go.th  

๑.๕.๓ ร้องเรียนผ่านศูนย์บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก  
- โทรศัพท์ 0-3270-6121  
- ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 123 หมู่ 4 ต าบลบางครก อ าเภอบ้านแหลม จังหวัด

เพชรบุรี 76110  
๒. กระบวนการพิจารณาด าเนินการ  
    ๒.๑ ให้กลุ่มงานธุรการเป็นหลักในการรับเรื่องร้องเรียน  
    ๒.๒ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้เจ้าพนักงานธุรการรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในที่
ประกาศนี้  

    ๒.๓ กรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง หรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้หน่วยงานหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรงด าเนินการ
ตามค าสั่งนั้น 

  
    ประกาศ  ณ  วันที่  11  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2564   

                                      
               (นายสมชัย  วัฒนธรรม) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
มาตรการป้องกันการรับสินบน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางครก อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
*********************************** 

  
  

 ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็น
รูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่อง
กับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและภาพลักษณ์
ขององค์กร  

การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เมื่อการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดนั้นได้ มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอนุญาตให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งการ
รับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้ าใจ” ดังนั้น การรับสินน้ าใจ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดด้วย หากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย หรือไม่สามารถแยกแยะได้ว่าการรับ
ทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้ าใจหรือสินบนแล้ว จะท าให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติผิดกฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วย แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแยกแยะหรือจ าแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับ
ทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้มีการละเมิดประมวลจริยธรรม รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่
ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจน
ป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางครกจึงตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่น
ในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติใน
การป้องกันการรับสินบน การใช้อ านาจหน้าที่การเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน การแสวงหาผลประโยชน์
ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้อ่ืน ที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้อง ตามที่กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด โดยให้พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ถือปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังต่อไปนี้  
 
แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน : กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ 
  “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม  
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   “ประโยชน์อ่ืนใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับ
บริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  
  เจ้าหน้าที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย กฎ หรือมีข้อบังคับ โดยอาศัย
อ านาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับข้างต้น 
จึงต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ตามประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔  
 
กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน  
  ๑. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตัว
กับประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้ าใจและสินบนได้ รวมถึงการแจ้งเตือนในกรณีที่อาจเกิด
ความสุ่มเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไป ตามกฎ ระเบียบ อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่ การ
ด าเนินการรับนักเรียน เป็นต้น  
  ๒. สนับสนุนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความส าคัญและมีจิตส านึก ในการต่อต้านการ
ทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนใน
ทุกรูปแบบ  
  ๓. ก ากับดูแลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยเคร่งครัด  
  ๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุม การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อน
ต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดย
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนาไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรม ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้  
  ๕. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใด ที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐาน เรื่อง
การทุจริตคอร์รัปชั่น การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการกระท าโดยใช้
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามที่
ก าหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน  
  ๖. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระท าความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้องดาเนิน
การทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น  

๗. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ที่เป็นการฝ่าฝืนการรับทรัพย์สินฯ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓ จะต้องรับโทษ
ตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจ าคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
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ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ เพ่ือจูงใจให้
กระท าการ ไม่กระทาการ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจาคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

๘. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ หรือจากการใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ และได้เรียก รับ ทรัพย์สินจาก การปฏิบัติ
หน้าที่นั้นๆ การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็น การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นจะมี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มีโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท  

๙. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับ การ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วันที่  5  มกราคม  พ.ศ. ๒๕64 

                                  

(นายสมชัย  วัฒนธรรม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
…………………………………………. 

เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางครก เป็นไปตามเจตจ านงสุจริตตาม
แนวนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางครกในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงานในทุกระดับ ดังนี้  

 
1. ก าหนดให้นายกองค์การบริหารต าบลบางครก ประกาศเจตจ านงในการบริหารองค์กรอย่าง

ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มี
ส่วนได้เสียและบุคคลภายนอกทราบ  

2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตน เป็น
แบบอย่างที่ดี การควบคุม ก ากับ ติดตาม สนับสนุนและขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือป้องกันการขัดกัน ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  

3. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการสอดส่อง และร่วมกัน 
ป้องกันการกระท าที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ละเลย เพิกเฉย
ต่อการกระท าที่เข้าข่ายดังกล่าว ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

4. ก าหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึง  
    4.1 การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ใด ๆให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่น  
    4.2 การไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์ใด ๆ ให้แก่

ตนเองหรือผู้อื่น  
     4.3 การไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน หรือ ผลประโยชน์

อ่ืนใดในการปฏิบัติงาน หรือเก่ียวข้องกับงานของหน่วยงาน  
     4.4 การไม่น าข้อมูลความลับของหน่วยงาน ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ประโยชน์ ของ

พวกพ้องและครอบครัว  
     4.5 ไม่น าเงิน บุคลากร และทรัพย์สินใดๆ ของหน่วยงานไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือ

ผู้อื่น  
     4.6 การไม่ใช้เวลางานในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน  
     4.7 การไม่รับงานและปฏิบัติงานภายนอก ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับหน่วยงาน ไม่

ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นการเฉพาะจากผู้บริหาร  
     4.8 การไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสิน/อนุมัติ

โครงการ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นเหตุในการเลือกปฏิบัต ิ
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5. ก าหนดให้มีช่องทางเพ่ือให้บุคคล หรือหน่วยงานภายนอก สามารถแจ้งข้อมูลลับแก่ ผู้บริหาร 
เกี่ยวกับการกระท าที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

6. ก าหนดให้มีกระบวนการให้ความเป็นธรรม และปกป้องผู้บริหารและบุคลากรที่รายงาน ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

7. ก าหนดให้มีการด าเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความเหมาะสม ต่อ
ผู้บริหารและบุคลากรซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ทั้งในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุน หรือมีการรับรองข้องมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียอัน เป็นเท็จ 
รวมถึงการเพิกเฉยต่อการกระท าผิด  

8. ให้การสนับสนุน ยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่ผู้บริหารและบุคลากรที่มีความซื่อตรง ซื่อสัตย์ 
สุจริต มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

9. ก าหนดให้งานตรวจสอบภายใน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกระบวนการตรวจสอบและ 
ควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม  

 
จึงประกาศให้ทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วันที่  11   เดือน มกราคม พ.ศ.2564 

                         
(นายสมชัย  วัฒนธรรม) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

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

 ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก มีเจตนารมณ์ให้การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงใดๆ ที่ทาให้ขาดความเป็นกลาง สงวนรักษาไว้ซึ่ง
ประโยชน์ของส่วนรวม และมีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบได้ จึงเห็นควรก าหนดมาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติการ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยมี
นโยบายและกรอบแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

นโยบาย  
1. องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก ยึดมั่นและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการใช้ดุลพินิจ

ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ  
2. องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตาม

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ คู่มือการปฏิบัติงาน และข้ันตอนที่เก่ียวข้อง  
3. องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก เห็นควรให้มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

บุคลากร เพ่ือกากับการปฏิบัติงาน และตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของบุคลากรตามมาตรฐานที่เก่ียวข้อง  
กรอบแนวทางปฏิบัติ  
กรอบแนวทางการตรวจสอบการลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล 

บางครก ให้ครอบคลุมใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่  
1. การลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก  
   1.1 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ

ใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และ
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง  

   1.2 หากพบว่าภารกิจใดยังไม่มีมาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานฯนั้นๆ ไม่
ทันสมัยหรือไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติหรืออาจก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจที่อาจนามาซึ่งความไม่โปร่งใส เป็นธรรม
และมีประสิทธิภาพ ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก และ/หรือ ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐาน/คู่มือการ
ปฏิบัติงานเสนอเพ่ือทบทวนในมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน ดังกล่าว  

2. การลดการใช้ดุลพินิจในการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  
    2.1 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ

ใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และ
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซือ้จัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  

2.2 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวงเงินเล็กน้อยที่ด าเนินการได้โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้
เจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาโดยสืบราคาจากท้องตลาด และเลือกรายที่เสนอราคาต่ าที่สุด 
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       2.3 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยคณะกรรมการ หากทราบว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียกับประธานกรรมการ หรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการหรือประธานกรรมการ
ทราบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมหรือจ าเป็นในการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการตลอดทั้งห้ามมิให้เข้า
ร่วมประชุมหรือมีมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญานั้น หรือกรณีจ าเป็นต้องมีการชี้แจงในบาง
เรื่อง เมื่อได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากท่ีประชุม  
        2.4 กรณีการตรวจรับงาน ให้ตรวจรับภายในรอบระยะเวลาของกฎ ระเบียบ ข้อบั งคับ
ตลอดจนแนวทางที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครกก าหนด หากไม่สามารถดาเนินการได้ให้แจ้งเหตุผลให้ผู้มี
อ านาจหน้าที่ทราบเพ่ือดาเนินการต่อไป  
       2.5 กรณีการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้หน่วยงานที่กากับทรัพย์สินนั้น ท าทะเบียน 
การยืม-การคืน และมีการตรวจสอบรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจ า  
        2.6 มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์คงเหลือประจาปี ท าหน้าที่ตรวจสอบ
ควบคุมพัสดุหรือครุภัณฑ์ ของส านักงานให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใส  
        2.7 มอบหมายกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานกลาง มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายและ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐของส านักงาน เพ่ือประมวลให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
  3. การลดการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล  
         3.1 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจน
การใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริการงานบุคคลให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงระบบคุณธรรม ความรู้ความสามารถของ
บุคลากร ความเสมอภาคเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ  
         3.2 ก าหนดให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก จัดท าระบบ
และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคลให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ทั้งเรื่องสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร อาทิ การก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
แต่งตั้งให้ดารงต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร รายชื่อผู้สมัครเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง ระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพที่สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบในการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อน
ต าแหน่งบุคลากร มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ แนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ตลอดจนผลการ
พิจารณาที่เก่ียวข้อง แผนความก้าวหน้าในอาชีพ และแผนการพัฒนาบุคลากร  
 
ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  
  กรณีพบว่ามีบุคลากรคนใดในองค์การบริหารส่วนต าบล มีการใช้ดุลพินิจอันก่อให้เกิดความไม่
เป็นธรรม และขัดต่อประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางครก พ.ศ. 
2556 สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้  
  ๑. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ  
  2. แจ้งทางไปรษณีย์หรือร้องเรียนด้วยตนเองที่ สานักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางครก  
123 หมู่ 4 ต าบลบางครก อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110  
  3. แจ้งทางเว็บไซต์ของส านักงาน ได้ที่ www.bangkrok.go.th   

 

 

http://www.bangkrok.go.th/
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ทั้งนี้ข้อร้องเรียนต่างๆ จะน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนข้อเท็จจริง หากมีมูล
และเป็นความผิดทางวินัยจะดาเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมายต่อไป  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
     
   ประกาศ ณ วันที่  5  มกราคม พ.ศ. ๒๕64 

                                                          

     (นายสมชัย  วัฒนธรรม) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
เรื่อง  มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 

……………………………………………. 
 

  ด้วยรัฐบาลได้ให้ความส าคัญนโยบายในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเป็นวาระแห่งชาติ และในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อ 
สั่งการให้ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดให้มีตัวชี้วัด “การก ากับการดูแลการทุจริต” ภายใต้องค์ประกอบที่ ๔ 
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน) โดยให้ใช้ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (lntegrity and Transparency Assessment - ITA) มา
เป็นแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
  ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (lntegrity and Transparency Assessment - ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตามที่
ก าหนดในการประเมินฯ จึงก าหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางครกและก าหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์
ของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้ด าเนิน ดังนี้ 
  1. มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
บางครก 
        ๑.๑ ห้ามมิให้เสนอข้อมูลข่าวสารที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน  
       ๑.๒ ให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการด าเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน กรณี
มีเหตุการณ์ส าคัญ ฉุกเฉิน/เร่งด่วนเกิดขึ้นในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางครก และมีผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ขององค์กร โดยค านึงถึงผลดี ผลเสีย ผลกระทบอย่างรอบคอบและรัดกุม 
      ๑.๓ ให้เผยแพร่การด าเนินงานของภาครัฐ การประชาสัมพันธ์ผลงาน ข่าวสารส าคัญ และการ
ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลบางครก ให้สาธารณชนทราบ 

  2. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
     ๒.๑ ลักษณะและประเภทข้อมูลที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครกต้องเผยแพร่ต่อ

สาธารณะ 
           (๑) ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางครก เช่น ประวัติความเป็นมา 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างผู้บริหาร อ านาจหน้าที่ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ ข้อมูลแผนงาน/
โครงการที่ได้รับอนุมัติ แสดงรายละเอียดช่องทางที่ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสื่อสารกับองค์การบริหารส่วนต าบล
บางครกได้ เป็นต้น 
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             (๒) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมาย พระราชบัญญัติ   
พระราชกฤษฏีกา กฎกระทรวง ประกาศ มาตรฐาน คู่มือ แนวทางปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่ส าคัญ โดยแสดง
ที่มาของข้อมูล 
             (๓) ข่าวประชาสัมพันธ์ เช่น ภารกิจผู้บริหาร กิจกรรม งานประเพณีท่ีส าคัญขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางครก 
       (๔) คลังความรู้ เช่น ผลงาน บทความ ข้อมูลสถิติต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีการอ้างอิง
แหล่งที่มา และวัน เวลา ก ากับเพื่อประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
            (๕) เว็บลิงก์ เช่น หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรง หน่วยงานในสังกัด ลิงก์ไปยัง
วีดีโอหรือเสียงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางครก และเว็บไซต์อ่ืน ๆ 
ที่น่าสนใจ เป็นต้น 
       ๒.๒ กลไกล วิธีการ ขั้นตอนการก ากับติดตารม และหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 

      (1) ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่พัฒนาเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางครกและปรับปรุง/เปิดเผยข้อมูลข่าวสารสนในการเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้เป็นปัจจุบัน 

      (2) การน าเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์ และบริการประชาชนที่มีสาระส าคัญ เหตุการณ์
ส าคัญ ฉุกเฉิน/เร่งด่วนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางครกและมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก ให้น าเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางครกพิจารณากลั่นกรองข้อมูล 
เพ่ือให้การบริหารข้อมูลเป็นปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

   
   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
     
    ประกาศ ณ วันที่  5  มกราคม พ.ศ. ๒๕64 

                                                        

     (นายสมชัย  วัฒนธรรม) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
 
 


