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องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

อําเภอหลมเกา  จังหวัดเพชรบูรณ 
 



 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
เรื่อง  มาตรการการใชดุลยพินิจ 

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

                  องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย มีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) 
พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2542 และหนาท่ีตามท่ีกฎหมายอ่ืนกําหนดไว ซ่ึงในการปฏิบัติหนาท่ีบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบล 
การควบคุมดูแลพนักงาน ลูกจางประจําและพนักงานจาง ฝายบริหารโดนนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูกําหนด
นโยบายการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการ มีอํานาจในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติหรือมีคําสั่งในเรื่องนั้นอยางรอบคอบ มีขอบเขตและมี
เหตุผลสนับสนุนการใชดุลยพินิจอยางเพียงพอ  

 

                 ดังนั้นเพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการใชดุลยพินิจในการออกคําสั่ง อนุญาต อนุมัติ ในภารกิจของ 
องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  จึงไดกําหนดมาตรการการใชดุลยพินิจของ
ฝายบริหารไวดังนี้ 
                 ๑.การใชดุลยพินิจของฝายบริหาร ตองเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหกระทําการอยางหนึ่ง 
อยางใดโดยอิสระ 
                 ๒.ข้ันตอนการใชดุลยพินิจตองประกอบเหตุผล ดังนี้ 

                    ๒.๑ ข้ันตอนแรก  ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ  ซ่ึงการวินิจฉัยขอเท็จจริงนั้นตองตรวจสอบ 
ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน จากพยานหลักฐานท่ีมีอยูเพียงพอตอการพิสูจนขอเท็จจริงวาไดเกิดขึ้นหรือไม 
                    ๒.๒ ข้ันตอนท่ีสอง  ขอกฎหมาย  ท่ีอางอิงประกอบขอเท็จจริงตาม (๒.๑) ท่ีเก่ียวของและเปน 
สาระสําคัญ 
                    ๒.๓ ข้ันตอนท่ีสาม ขอพิจารณาและขอสนับสนุน  ซ่ึงผูใชดุลพินิจจะตองพิจารณาตัดสินใจวา 
วากฎหมายไดกําหนดใหใชดุลยพินิจไดเพียงประการเดียว หรือหลายประการ ซ่ึงสามารถตัดสินใจใชอํานาจหรือ 
ไมก็ไดหรือจะเลือกกระทําการอยางหนึ่งอยางใดก็ไดตามท่ีกฎหมายกําหนด 

                    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

                                   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๘  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕6๓   

      

                                                   
          (นายสมชาย  แกวพวง) 

             นายกองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 



 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
เรื่อง  มาตรการปองกันการใชสินบน 

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

                  เพ่ือใหการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย เปนไปดวยความโปรงใสตรวจสอบได 
ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน  องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย จึงไดกําหนด
มาตรการปองกันการรับสินบน ดังนี้ 
 1.ประกาศเจตจํานงในการบริหารงานอยางซ่ือสัตวสุจริต โปรงใสและเปนไปจามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี 
โดยเผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากร ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกทราบ 
 2.กําหนดบทบาทหนาท่ีของผูบริหารทุกระดับ ใหครอบคลุมถึงการประพฤติตนเปนแบบอยางดี มีการ
ควบคุม กํากับ ติดตาม สนับสนุนและขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือปองกันการรับ ใหสินบนหรือผลประโยชนอ่ืนใด 
รวมถึงปองกันการมีสวนรวมในการทุจริตทุกรูปแบบ 
 3.กําหนดจรรยาบรรณ  บทบาทหนาท่ีของพนักงานทุกระดับใหคลอบคลุมถึง 
  -การงดรับ ใหสินบน หรือผลประโยชนอ่ืนใดในทุกรูปแบบ ท้ังทางตรงและทางออม 
  -การไมเขาไปมีสวนรวมในการทุจริตทุกรูปแบบ 
  -การรวมสอดสองดูแลและรายงานการรับ ใหสินบนหรือประโยชนอ่ืนใด รวมถึงการทุจริต
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบตอผูบังคับบัญชา 
  -การใหความรวมมือ ชวยเหลือในกระบวนการสอบสวน สอบขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของ 
 4.สงเสริมวัฒนธรรมตอตานการรับ การใหสินบน หรือประโยชนอ่ืนใด รวมถึงปองกันการมีสวนรวมใน
การทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
 5.กําหนดใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดอบรมใหความรูและสรางชองทางการรับรูแกบุคลากรเพ่ือเปน
การสรางวัฒนธรรมองคกรเก่ียวกับการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบการรับ การใหสินบนหรือผลประโยชน
อ่ืนๆ 
 6.กําหนดใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหบุคลากรมีทัศนคติ 
คานิยมในการปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริตและมุงผลประโยชนสวนรวมตลอดจนเผยแพรขอมูลใหบุคลากร ผูมีสวน
ไดเสียภายนอกรับทราบ 
 7..กําหนดใหบุคลากรทุกคนมีหนาท่ีสอดสองและรวมกันปองกันการรับ การใหสินบนหรือ
ผลประโยชนอ่ืนๆ รวมถึง การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยไมละเลย เพิกเฉย ตอการกระทําท่ีเขาขาย
ดังกลาว 
 8.ดําเนินการลงโทษทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมตอผูบริหารหรือ
บุคลากรซ่ึงถูกตัดสินวาไดกระทําผิดทุจริตอยางเด็ดขาด 
 9.กําหนดใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ รายงานผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการรับการใหสินบนหรือ
ประโยชนอ่ืนใด ตอผูบริหารอยางนอย ปละ 1 ครั้ง 

                    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

                                   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๘  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕6๓   

              
                                                       (นายสมชาย  แกวพวง) 

             นายกองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 



 

 

 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
เรื่อง  มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ   

    .................................................... 
 
  เพ่ือใหการเปดเผยขอมูลตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย มีความถูกตองชัดเจน 
ครบถวน และเปนปจจุบัน รวมถึงการใหบริการประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ของ 
องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอยไดอยางสะดวก รวดเร็ว สามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลตาดกลอย ไดตามท่ีไดประกาศเจตจํานงสุจริตตอตานการทุจริตในการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลตาดกลอย ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 จึงกําหนดมาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ ดังนี้ 
  1. หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการเผยแพรขอมูล 
  1.1 ผูไดรับแตงตั้งเปนเจาหนาท่ีดานสารสนเทศ มีหนาท่ีเผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็บไซตของ
องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอยhttp://www.Tambonnalueng.com ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน โดยอยาง
นอยตองประกอบไปดวย  โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
ตาดกลอย อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอยแผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลตาดกลอยแผนการดําเนินงานประจําป การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คูมือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ ขอมูลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ  เปนตน 
  1.2 ผูไดรับมอบหมายตามขอ 1 มีหนาท่ีเผยแพรขอมูลขาวสารผานชองทางอ่ืนๆ เชน สื่อสังคม
ออนไลน ปดประกาศภายในองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอยฯลฯ 
  1.3 กลุมงานของทุกกอง/สํานัก มีหนาท่ีสนับสนุนและใหขอมูลขาวสารแกผูรับผิดชอบสําหรับการ
เผยแพรผานชองทางท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน 
  2. การกํากับติดตามการเผยแพรขอมูล 
  2.1 ใหผูอํานวยการกอง/หัวหนาสํานัก ดูแลและติดตามผลการดําเนินงาน และกํากับใหมีการ 
รายงานผลโดยสงขอมูลใหบุคคลผูรับผิดชอบตามขอ 1 ข้ึนเผยแพรบนเว็บไซต 
  2.2 ใหมีการประเมินการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยจัดทําสถิติการใหบริการและผูเขาถึงขอมูล
ขาวสารทุกสิ้นปงบประมาณ และรายงานผลตอนายกองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย ทราบ 
 

                    จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
  

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๘  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 256๓ 
 

      
                 (นายสมชาย  แกวพวง) 
               นายกองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 



 

 

 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

เรื่อง  มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง   
    .................................................... 

 

  พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการบริหารเงิน
งบประมาณ ตั้งแตแผนการใชจายงบประมาณประจําป รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณประจําป รอบ 
6 เดือน รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป รวมถึงการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ ตั้งแตแผนการจัดซ้ือ 
จัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศตางๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป เพ่ือใหการดําเนินการจัดซ้ือ    
จัดจางของ องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอยเปนไปดวยความโปรงใส ตรวจสอบได มีการแขงขันอยางเปนธรรม       
จึงกําหนดใหมีมาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง โดยมุงเนนการเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริต
และแผนปองกันผลประโยชนทับซอนในการจัดซ้ือจัดจาง โดยใหถือปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. ประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ภายในระยะเวลา 30 วันทําการหลังจากวันท่ีไดรับ
การจดัสรรงบประมาณ 
  2. เผยแพรขอมูลอยางเปนระบบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือใหสาธารณชนสามารถตรวจสอบขอมูล
การจัดซ้ือจัดจางได โดยมีองคประกอบตามกฎหมาย ระเบียบ กําหนด 
  3. กําหนดแนวทางตรวจสอบถึงความเก่ียวของระหวางเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางและ 
ผูเสนอราคาเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
  4. หามมิใหเจาหนาท่ีจัดซ้ือจัดจางและบุคลากรภายในหนวยงานมีความเก่ียวของกับผูเสนอราคาท้ัง
ประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ี 
  5. หามมิใหบุคลากรภายในหนวยงานดํารงตําแหนงท่ีทําหนาท่ีทับซอน 
  6. เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบบุคลากรภายในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนอราคา ดังนี้ 
      6.1 ตรวจสอบชื่อ - สกุล ของผูเสนอราคาวามีความสัมพันธหรือเก่ียวของกับบุคลากรในหนวยงาน
หรือไม เชน บิดา มารดา พ่ีนอง ญาติ เพ่ือน คูแขง ฯลฯ 
      6.2 ตรวจสอบสถานท่ีอยู สถานท่ีปฏิบัติงานของผูเสนอราคาวามีความสัมพันธหรือเก่ียวของกับ
บุคลากรในหนวยงานหรอืไม 
      6.3 ตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานวามีสวนไดสวนเสียกับงาน/โครงการ ท้ังประโยชนสวนตน
หรือผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีหรือไม 
  7. ใหเจาหนาท่ีรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน ใหหัวหนาหนวยงานทราบ
เปนประจําทุกเดือน 
 

                    จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
  

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๘  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 256๓ 

      
                 (นายสมชาย  แกวพวง) 
                  นายกองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 



 
 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
เรื่อง  มาตรการ กลไกในการใหประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ของ

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
…………………….…………………..…………… 

  ดวยพระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 
๘ วรรค ๑ (๓) (๔) ไดกําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน สวนราชการจะตองดําเนินการ
โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากภาครัฐ และจะตองมีแนวทางในการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน และรัฐบาลไดใหความสําคัญกับนโยบายในการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงเปนการประเมิน
เพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานท่ีมีกรอบการประเมิน ในเกณฑการประเมินท่ี 
๙ การเปดเผยขอมูล ตัวชี้วัดยอยท่ี ๙.๕ การสงเสริมความโปรงใสโดยมีประเด็นการตรวจ เก่ียวกับการเปดโอกาสให
เกิดการมีสวนรวม ซ่ึงไดระบุไว ดังนี้ ๑) มีชองทางรับฟงความเห็น ๒) มีการเปดโอกาส ใหเกิดการมีสวนรวม 
   ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย เปนไปดวยความ
เรียบรอยและเพ่ือประโยชนของทางราชการ ประกอบประกาศเจตจํานงคสุจริตในการบริหารงานของ
นายกเทศมนตรีตําบลคลองแงะ ท่ีจะปฏิบัติราชการโดยใหความสําคัญและเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามี
สวนรวมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ และสามารถเขาถึง
ขอมูลเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางในทุกข้ันตอนตามท่ีกฎหมายกําหนดไว จึงกําหนดมาตรการ กลไก ในการให
ประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลคลองแงะ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
  ๑.  ความหมายของการมีสวนรวม 
  การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการท่ีประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ
มีโอกาสเขารวมในกระบวนการหรือข้ันตอนตาง ๆของการบริหาร ตั้งแตการรับรูขอมูล การปฏิบัติงาน การรวม
แสดงทัศนะความคิด การรวมเสนอปญหาและความตองการของชุมชนและทองถ่ิน การรวมคิดแนวทางการแกไข
ปญหา การรวมในกระบวนการตัดสินใจ การรวมในการดําเนินการ และการมีสวนรวมติดตามประเมินผล รวมท้ัง
การรวมรับประโยชนจากการพัฒนา 
  ๒.  ระดับการมีสวนรวม 
  ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลตาดกลอย ใน ๕ ระดับการมีสวนรวม ดังนี้  

ระดับท่ี ๑  การมีสวนรวมในระดับใหขอมูลขาวสาร เปนการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน
เก่ียวกับกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงาน เปนระดับการมีสวนรวมท่ีประชาชนเขามามีสวนรวมนอยท่ีสุด แตถือวาเปน
ข้ันพ้ืนฐานของการมีสวนรวม โดยหนวยงานมีหนาท่ีนําเสนอขอมูลท่ีเปนจริง ถูกตอง ทันสมัยและเขาถึงได ซ่ึงเปน
สิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับภารกิจของหนวยงาน โดยรูปแบบการมีสวนรวมใน
ระดับนี้อยูในลักษณะการใหขอมูลทางเดียว จากรัฐสูประชาชน 
 
 
 



๒ 
 

  ระดับท่ี ๒ การมีสวนรวมในระดับการปรึกษาหารือ เปนการมีสวนรวมของประชาชน                 
ในการใหขอมูล ขอเท็จจริง และแสดงความคิดเห็น รวมท้ังขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินการ/การปฏิบัติงานของ
หนวยงานของรัฐอยางอิสระและเปนระบบ โดยหนวยงานจัดใหมีกระบวนการการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ท้ังเปนทางการและไมเปนทางการ และนําขอเสนอแนะ ความคิดเห็นและประเด็นท่ีประชาชนเปนหวง ไปเปน
แนวทางในการปรับปรุงนโยบาย หรือพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานในหนวยงานและประกอบการตัดสินใจ 
  ระดับท่ี ๓ การมีสวนรวมในระดับใหเขามามีบทบาท เปนลักษณะท่ีประชาชนเขาใจ มีสวนรวม
หรือเก่ียวของในกระบวนการการวางแผนและตัดสินใจ ซ่ึงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูล ระหวางรัฐกับ
ประชาชนอยางจริงจัง และมีจุดมุงหมายชัดเจน โดยประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําหนด นโยบายการวางแผน
งานโครงการและวิธีการปฏิบัติ ซ่ึงหนวยงานมีหนาท่ีจัดระบบอํานวยความสะดวก และยอมรับการเสนอแนะ และมี
การตัดสินใจรวมกับภาคประชาชน การมีสวนรวมระดับนี้อาจจะดําเนินการ ในรูปแบบกรรมการท่ีมีตัวแทนภาค
ประชาชนเขารวม 
  ระดับท่ี  ๔  การมีสวนรวมในการสรางความรวมมือ เปนการใหความสําคัญกับบทบาทของ
ประชาชนในระดับสูง โดยมีเปาหมายสําคัญอยูท่ีการมีสวนรวมกับประชาชนในทุกข้ันตอนของการตัดสินใจตั้งแต
การระบุปญหา พัฒนาทางเลือก และแนวทางแกไข รวมท้ังการเปนภาคีในการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน การมี
สวนรวมในระดับนี้ คือ การท่ีหนวยงานสัญญากับประชาชนและกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงานรวมกัน 
และนําแนวคิดใหม ๆ หรือขอเสนอแนะของประชาชนมาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจใหมากท่ีสุดเทาท่ี
จะทําได 
  ระดับท่ี ๕  การมีสวนรวมในระดับเสริมอํานาจประชาชน เปนระดับการมีสวนรวมท่ีประชาชนมี
บทบาทในระดับสูงสุด โดยการเปดโอกาสใหประชาชนมีบทบาทในการเปนผูตัดสินใจ ซ่ึงผลการตัดสินใจมีผลผูกพัน
ใหหนวยงานจะตองดําเนินการตามการตัดสินใจของประชาชน การมีสวนรวมของประชาชนในระดับสูงสุดนี้ เนนให
ประชาชนมีบทบาทในการบริหารจัดการโดยเปนผูดําเนินภารกิจ และหนวยงานมีหนาท่ีในการสงเสริมสนับสนุน
เทานั้น ประโยชนของการตัดสินใจในข้ันนี้ คือ การสรางการเรียนรู ความเขาใจและความรูสึกเปนเจาของรวมกัน 
  ๓. มาตรการ/กลไก/แนวทางในการเสริมสรางการเขามามีสวนรวม 
  ๓.๑  ใหหนวยงานท่ีมีภารกิจในการใหบริการ การอนุมัติ การอนุญาต หรือดําเนินกิจกรรมรวมกับ
ประชาชนและหนวยงานองคกรภาคีตาง ๆ จัดใหมีชองทางและกิจกรรมใหประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามี
สวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจใหชัดเจน 
  ๓.๒  ใหจัดทําและเผยแพรวิธีการ หรือข้ันตอนการมีสวนรวมของประชาชนหรือผูมีสวนไดสวน
เสียท้ังในหนวยงานและสื่อสาธารณะของหนวยงานอยางเปดเผย 
  ๓.๓  กําหนดใหมีระบบดําเนินงานสรางการมีสวนรวม หรือรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หรือ
ผูมีสวนไดสวนเสียในภารกิจ ประกอบดวย ๓ ข้ันตอน คือ กอนวางแผนดําเนินงาน ระหวางดําเนินงาน และหลัง
ดําเนินงาน 
  ๓.๔  สงเสริม สนับสนุน การมีสวนรวมกับภาคีเครือขายภายนอก โดยเฉพาะ ผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย ใหเกิดความรวมมือเปนผูเฝาระวัง การแจงเบาะแส และรณรงคสรางความรู ความเขาใจในภารกิจ
หนาท่ี วิธีการดําเนินงานของหนวยงาน ซ่ึงเนนการปลอดการทุจริตเพ่ือใหเกิดพลังเขมแข็ง ชวยปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 



๓ 
 

 
  ๓.๕  ใหหัวหนาหนวยงานทําหนาท่ีกํากับ ดูแล และประเมนผลการมีสวนรวมของประชาชนหรือ
ผูมีสวนไดสวนเสีย และรายงานผลการดําเนินงานตอองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย อยางนอยปละ ๒ ครั้ง 
  ประกาศฉบับนี้ กําหนดข้ึนเพ่ือเปนแนวทางใหประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม
ในการบริหารราชกาการขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย ตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงาน (Integrity and Transparency Assessment – ITA) สําหรับการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน หรือผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีระเบียบ กฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ ไวเปนการเฉพาะใหดําเนินการให
เปนไปตามท่ีระเบียบหรือกฎหมายนั้นกําหนด ดังนั้น เห็นควรเผยแพรประกาศดังกลาวเพ่ือประชาชนทราบ
โดยท่ัวไป 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๘  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                 
      (นายสมชาย  แกวพวง) 

      นายกองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
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