
 

 
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก 

อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 



 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

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

เพ่ือให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก จึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้  

1. ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560  

2. ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินการบันทึก รายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านระบบจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามวิธีการ  
ที่กรมบัญชีกลางกำหนดแต่ละขั้นตอน ดังนี้  

2.1 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
2.2 ทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง  
2.3 ดำเนินการจัดหา  
2.4 ขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง  
2.5 การทำสัญญา  
2.6 การบริหารสัญญา  

3. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นขอเสนอหรือคู่สัญญาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก  

4. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับหารจัดซื้อจัดจ้าง
ยอมให้ผู้อื่นอาศัยหน้าที่ของตนหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก  

5. ให้หัวหน้าหน่วยงาน กับกับ ดูและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 
 

(นายชูชาติ อินทร์ใย) 
นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลคลองขนาก  



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก 

เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน 
กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก 

--------------------------------------------------------- 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก 

มีแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อทำ
หน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริต และการส่งเสริมคุ้มครอง
จริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก เพื่อให้การดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนากเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร  
ส่วนตำบลคลองขนาก ดังนี้  

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ
และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก  

ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้  
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในองค์การบริหาร

ส่วนตำบลคลองขนาก  
“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน  
“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง

ในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแล การเก็บการรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ 
ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นำการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายรวมถึงการประมาท
เลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย  

“ข้อร้องเรียน” หมายความว่า ข้อร้องเรียนการทุจริตการปฏิบัติหรืละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดและข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบ
ต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มี ธรรมาภิบาล ตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้กำหนดไว้  

“การตอบสนอง” หมายความว่า การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนำเรื่อง
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดีหรื ออื่น ๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย 
พร้อมแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดำเนินการภายในเวลา 15 วัน ทั้งนี้ กรณีที่ข้อ
ร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการ



ตอบสนองสิ้นสุดที่กานำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออ่ืน 
ๆ ตามข้อระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดข้อมูลการร้องเรียน  
หลักเกณฑ์การร้องเรียน  

1. ต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน เสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลองขนาก ดังนี้  

- การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  
- กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ  
- ละเลยหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดให้ต้องปฏิบัติ  
- ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินเวลาอันสมควร  
- กระทำนอกเหนืออำนาจหน้าที่หรือขัดต่อกฎหมาย  
2. ต้องเป็นเรื่องท่ีมีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อม

ที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน  
รายละเอียดข้อมูลการร้องเรียน  

1. ชื่อและท่ีอยู่ผู้ร้องเรียน  
2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  
3. การกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียนพร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควร

เกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางการทุจริตของเจ้าหน้าทีอย่างชัดเจน เพ่ือดำเนินการสืบสวน สอบสวน)  
4. คำร้องผู้ร้องเรียน  
5. ลายมือชื่อผู้ร้องเรียน  
6. ระบุวัน เดือน ปี  
7. ระบุพยายเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)  

ช่องทางการร้องเรียน  
1) รับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์  http://www.khlongkhanak.go.th/ /  
2) ร้องเรียนผ่านตู้/กล่องรับความเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)  
3) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) ส่งตรงมายังองค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองขนาก 

ตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14120  
4) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) ณ องค์การบริหารส่วนตำบล คลองขนาก  
5) โทรศัพท์ หมายเลข 035-610669  
6) Email ของหน่วยงาน : admin@khlongkhanak.go.th  
7) ร้องเรียนทาง Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 
 

(นายชูชาติ อินทร์ใย) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก 

เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
--------------------------------------------------------- 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น องค์กาบริหารส่วนตำบล
คลองขนาก จึงได้กำหนดมาตรการและกลไกการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดำเนินงานเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล หรือการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้
กำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก 
ดังนี้  

1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาในประเด็นความ
สอดคล้องกับภารกิจหรือยุทธศาสตร์ รวมถึงความเกี่ยวข้องของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น ปิดประกาศ เว็บไซต์ สื่อสังคม
ออนไลน์ วารสาร จดหมายข่าว เป็นต้น  

3. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียเพื ่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลข้อเท็จจริง  
และความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ  

4. เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นใน
ลักษณะการเข้าร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การวางแผนงาน หรือการดำเนินงาน  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 
 

(นายชูชาติ อินทร์ใย) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก 
เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

--------------------------------------------------------- 
ด้วยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การดำนวยความสะดวก และตอบสนองค์วาม

ต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นประโยชน์สุขต่อประชาชนและเกิด 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐโดยให้หน่วยงานกำหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบล  
คลองขนาก จึงได้กำหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติตามมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้  

1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
1.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 43 และมาตรา 44 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2542 และไม่เผยแพร่ข้อมูล ตามมาตรา 14 และมาตรา 15 ของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  

1.2 ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน โดยคำนึงถึง
ความเหมาะสมกับสถานการณ์และความพร้อมของบุคลากรและทรัพยากรในหน่วยงาน  

1.3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  

1.4 ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยบน
เว็บไซต์  
2. แนวทางการเผยแพร่จ้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

2.1 ลักษณะ /ประเภท ข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่  
2.1.1 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน  
2.1.2 สรุปอำนาจหน้าที่ ที่สำคัญและวิธีดำเนินงาน  
2.1.3 สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับ

หน่วยงาน  
2.1.4 กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผนและนโยบาย  
2.1.5 แผนงาน โครงการ ความก้าวหน้า ของการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผลผลิต ผลลัพธโ์ครงการ การประเมินผลโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน  

2.1.6 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
2.1.7 อ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด  



2.2 ระบุวิธีการข้ันตอนการดำเนินงาน ระบุเวลาการดำเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน  
3. กำหนดกลไกการกำกับติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล โดยแต่งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการกำกับดูแลเว็บไซต์ เพื่อให้มีการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็น
ปัจจุบัน รายงานผลการดำเนินงาน สรุปปัญหา อุปสรรคต่อหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ จำนวนข่าวที่เผยแพร่ 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของหน่วยงาน จำนวนผู้ขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์ เป็นต้น  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 
 
 

(นายชูชาติ อินทร์ใย) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก 



 
ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลคลองขนาก 

เรื่อง  มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 
******************************** 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระใน 
การบริหารงานบุคคล ตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 บัญญัติให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล กำหนดมาตรฐาน 
ทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและ 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ที่คณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(6) 
ประกอบมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่ น พ.ศ.2542 และมติ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ในการประชุมครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2544 ให้
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการ ทางวินัย  

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก จึงประกาศมาตรการเกี่ยวกับวินัยและการเสริมสร้าง 
ขวัญกำลังใจของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของระบบ 
คุณธรรม ดังนี้  
มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ  

1. มีการมอบรางวัลให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติตน  
เป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมงาน โดยอาจจะมอบเป็นรางวัลหรือเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ มอบให้ปีละ 1 
ครั้งๆละ 2 คน ที่ผ่านการคัดเลือกระดับสำนัก/กอง แล้วมาระดับองค์กร โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้  

1.1 ความสม่ำเสมอในการปฏิบัติงานราชการ  
1.2 มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน  
1.3 การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม  
1.4 การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานส่วนรวม  

มาตรการดำเนินการทางวินัย  
1. มอบอำนาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงได้

ในขัน้ว่ากล่าวตักเตือนแล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ  
2. มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชา 2.3 การขาดเวร

ยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ ละ 3 ครั้ง ยกเว้นการกระทำผิดวินัยใน
มาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  

 



2.1 การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  
2.2 การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจาก  

ที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนด  

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖4 
 
 

(นายชูชาติ อินทร์ใย) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก 



 
ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลคลองขนาก 

เรื่อง  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
******************************** 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนากเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส อีกท้ังส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตในองค์กร 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้  

1. ห้ามมิให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง กับผู้เสนอราคา ที่มีความ 
เกี่ยวข้องกับบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก ทั้งประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม 
ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่  

2. ห้ามมิให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก ใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งหรือ หน้าที่
ดำเนินงานหรือโครงการที่เอ้ือผลประโยชน์กับตนเองทั้งที่เก่ียวข้องกับเงินและทรัพย์สิน  

3. ห้ามมิให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก ดำรงตำแหน่งที่ทำหน้าที่ทับซ้อน กัน  
4. ในกรณีที่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก มีผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ใช้หลักดังนี้  

- การถอนตัวออกจากการทำหน้าที่ตัดสินใจหรือทำงานที่บุคลากรที่ผลประโยชน์ทับซ้อนกัน  
- ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก มีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรในองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลคลองขนากถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือ ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนากทราบ  

- การรับของขวัญเป็นของส่วนตัวให้กระทำได้ในกรณีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท หากเกินกว่า 
นั้นต้องรายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖4 
 
 

 
(นายชูชาติ อินทร์ใย) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก 



 
ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลคลองขนาก  

เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบน 
******************************** 

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบ 
ได้ ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก จึงได้ 
กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังนี้  

1. ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาลที่
ดี โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอกทราบ  

2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ ดี มี
การควบคุม กำกับ ติดตาม สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพ่ือป้องกันการรับ ให้สินบนหรือ 
ผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงการป้องกันการมีส่วนร่วมในการทุจริตทุกรูปแบบ  

3. กำหนดจรรยาบรรณ บทบาทหน้าที่ของพนักงานทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึง  
- การงดรับ ให้สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  
- การไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตทุกรูปแบบ  
- การร่วมสอดส่องดูแล และรายงานการรับ ให้สินบน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงการทุจริต 

ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบต่อผู้บังคับบัญชา  
- การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวน สอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง  

4. ส่งเสริมวัฒนธรรมต่อต้านการรับ การให้สินบน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงป้องกันการมีส่วน ร่วม
ในการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  

5. กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมให้ความรู้และสร้างช่องทางการรับรู้แก่บุคลากร เพื่อเป็น
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบการรับ การให้สินบนหรือ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ  

6. กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมี ทัศนคติ 
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลให้ บุคลากร 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกรับทราบ  

7. กำหนดให้บุคลากรทุกคนมีหน้าที ่สอดส่อง และร่วมกันป้องกันการรับ การให้สินบน หรือ 
ผลประโยชน์อื่น ๆ รวมถึง การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยไม่ละเลย เพิกเฉยต่อการกระทำที่เข้าข่าย 
ดังกล่าว  

8. ดำเนินการลงโทษทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารหรือ
บุคลากรซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระทำผิดทุจริตอย่างเด็ดขาด  

9. กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงานที่เก่ียวข้องกับการรับ การให้สินบนหรือ
ประโยชน์อื่นใด ต่อผู้บริหารอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง  
 



จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖4 

 
 
 

(นายชูชาติ อินทร์ใย) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก 

เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
--------------------------------------------------------- 

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับบที่ 7) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นกำหนดไว้ ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล การควบคุมดูแลพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ฝ่ายบริหารโดยนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชาราชการ มีอำนาจในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ หรือมีคำสั่ง
ในเรื่องนั้นอย่างรอบคอบ มีขอบเขต และมีเหตุผลสนับสนุนการใช้ดุลพินิจอย่างเพียงพอ  

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่ง อนุญาต อนุมัติในภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ ไว้ดังนี้  
มาตรการใช้ดุลพินิจของผู้บริหาร  

1. การใช้ดุลพินิจของผู้บริหาร ต้องเป็นไปตามกฎหมายบัญญัติให้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดโดย
อิสระ  

2. ขั้นตอนการใช้ดุลพินิจต้องประกอบด้วยเหตุผล ดังนี้  
2.1 ขั้นตอนที่ 1 ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งการวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้นต้องตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น จากพยานหลักฐานที่มีอยู่เพียงพอต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าได้เกิดข้ึนหรือไม่  
2.2 ขั้นตอนที่ 2 ข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบข้อเท็จจริง ตามข้อ2.1 ที่เก่ียวข้องและเป็น

สาระสำคัญ  
2.3 ขั้นตอนที่ 3 ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน ซึ่งผู้ใช้ดุลพินิจจะต้องพิจารณาตัดสินใจว่า

กฎหมายได้กำหนดให้ใช้ดุลพินิจได้เพียงประการเดียว หรือหลายประการ ซึ่งสามารถตัดสินใจใช้
อำนาจหรือไม่ก็ได้ หรือจะเลือกกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ตามที่กฎหมายกำหนด  

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลพินิจ  
1. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังตับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ เช่น 
คู่มือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานบนพื้นฐานความสุจริต เป็นธรรม รับผิดชอบ 
ถูกต้องชอบธรรม ยอมรับนับถือ สามารถตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอน  



2. ให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่แสดงถึงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานอันจะนำมาสู่การลดการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน  
3. ให้ผู้ปฏิบัติรายงานผลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือไม่เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เพ่ือให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการหา
ข้อเท็จจริง วิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกันต่อผู้บังคับบัญชา  
มาตรการเสริมสร้างการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  

1. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
คลองขนาก  

2. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องตระหนักถึงความสำคัญและแนวทางในการดำเนินการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก  

3. มีแนวทางติดตามทบทวนกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้องบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานเพ่ือนำมาปรังปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบ
และควยคุมการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นระบบและโปร่งใส  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 
 
 

(นายชูชาติ อินทร์ใย) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก 

เรื่อง  ประกาศเจตนารมณก์ารบริหารงานในการปอ้งกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
-------------------- 

ด้วยปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้มีการ
กำหนดเป็นนโยบายสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 – 2564) ซึ ่งจะเป็นการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐให้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ 
โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงข้อบกพร่องต่างๆ ที่สะท้อนจากเครื่องมือ ที่ใช้ในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และนำมาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ
ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก ขอประกาศแสดงเจตจำนงที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
เจตจำนงทั้งจากเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน จากผู้มีส่วนได้เสีย และจากสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน ดังนี้  

1. เจตจำนงในการบริหารงานหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งจากเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
จากผู้มีส่วนได้เสีย และจากสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนากขอให้คำมั่นที่จะทำให้หน่วยงานดำเนินงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามเจตจำนงที่แสดงไว้  

2. นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองขนากจะกำหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัด มุ่งมั่นพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลองขนากให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน 6 ด้าน ดังนี้  

2.1 ด้านความโปร่งใส  
(1) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลัก ความซื่อสัตย์

สุจริต ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
(2) ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้วยความโปร่งใส ยึดหลัก

สุจริต เที่ยงธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย  
(3) ให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามา มีส่วน

ร่วมในการดำเนินงานของ อบต. โดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม  



(4) มุ่งเน้นการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
เที่ยงธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลกัความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
2.2 ด้านความพร้อมรับผิดชอบ  

(1)มุ่งเน้นในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โดย
ยึดหลักโปร่งใส เที่ยงธรรม และพร้อมรับผิด  

(2) มุ่งม่ันในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น และมี
ความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกำหนดไว้ในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกต้องและเป็นไป  
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
2.3 ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  

(1) ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเก่ียวกับความปลอดการทุจริต เชิงนโยบาย  
(2)ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

ไม่รับสินบน และการใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ  
2.4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  

(1) สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจ้างในสังกัด ไม่ทนต่อการทุจริต อายและเกรงกลัวต่อการทุจริต จนก่อให้เกิด
วัฒนธรรมขององค์กรในการต่อต้านการทุจริตตามหลักนิติธรรมและหลักคุณธรรม  

(2) ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตของ อบต. โดยให้
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัดถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด  
2.5 ด้านคณุธรรมการทำงานในหน่วยงาน  

(1) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลัก ความ
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและ
เที่ยงธรรม  

(2) มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม  
(3) มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย และความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  
(4) ให้ความสำคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ด้วย

ความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ  
(5)ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออำนวยและส่งเสริมสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
2.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  

(1) จัดให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน
ตำบล และพนักงานจ้างในสังกัด ทราบถึงนโยบายทั้ง 5 ด้านข้างต้น เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจและให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร เช่น การปิดประกาศ การ
แจ้งเวียน และการประชาสัมพันธ์ในเว็ปไซด์ของอบต.(www.khlongkhanak.go.th) เป็นต้น  



(2)ให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการสื ่อสารสองทาง โดยการรับฟัง 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น เช่น 
หนังสือแสดงความคิดเห็น และการแสดงความคิดเห็นในการประชุมประจำเดือน  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 
 
 

(นายชูชาติ อินทร์ใย) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก 


