
 
 
       

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
เรื่อง  การจัดท าและใช้คู่มือประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด                                

ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

  ตามที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้งแนวทางการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้อง
จัดท าคู่มือประชาชนซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข(ถ้ามี)ในการยื่นค าขอ
และองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียดได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว น้ัน 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ คู่มือส าหรับประชาชนให้ปิดประกาศไว้ ณ 
สถานที่ที่ก าหนดให้ยื่นค าขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และส่งข้อมูลให้ศูนย์ด ารงธรรมเพื่อ
สนับสนุนให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือส าหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ประชาชน ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียดได้ด าเนินการทั้งหมด ๑๒ กระบวนงาน(รายละเอียดท้ายประกาศ) 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่   ๒๑   กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 
               
      (นายประสาท  ถาวร) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  

 

 

 

 

 



 
 
      
ที่ นศ  ๘๓๐๐๑/                                        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
             ๑๒๘  หมู่ที่ ๒  ต าบลกะเปียด  อ าเภอฉวาง 
             จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๖๐ 

                         กรกฎาคม    255๘ 

เรื่อง ส่งข้อมูลคู่มือประชาชนเพื่อสนับสนุนการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน 

เรียน นายอ าเภอฉวาง 

อ้างถึง  หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ท่ี นศ.๐๐๒๓.๓/ว๓๔๐๕ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ส าเนาคู่มือประชาชน       จ านวน ๑ ชุด 

  ตามที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้งแนวทางการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนขอ ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้เผยแพร่ข้อมูลโดยปิดประกาศ ณ สถานที่ที่ก าหนดให้ยื่นค าขอ  เผยแพร่ทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และส่งข้อมูลให้ศูนย์ด ารงธรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกั บคู่มือส าหรับ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ประชาชน  น้ัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  ในการน้ี องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด ได้จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนที่เป็นภารกิจ
ตามกระบวนงาน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

                                      ขอแสดงความนับถือ 

 

  
                                                        (นายประสาท  ถาวร) 
                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
 

 
 
ส านักงานปลัด อบต. 
โทร  ๐-๗๕๔๖-๖๒๑๖ 
โทรสาร ๐-๗๕๔๖-๖๒๑๖ 

 



      
ที่ นศ  ๘๓๐๐๑/                                        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
             ๑๒๘  หมู่ที่ ๒  ต าบลกะเปียด  อ าเภอฉวาง 
             จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๖๐ 

                         สิงหาคม    255๘ 

เรื่อง ราย งานผล การด า เนิ นการจัดท า คู่มื อป ระชาชนข องอ งค์ กรป กครอ งส่ วนท้ อ งถิ่ น                   
 ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช     

อ้างถึง   หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ท่ี นศ.๐๐๒๓.๓/ว ๓๙๑๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    แบบรายงานผลการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
  (แบบ อปท. ๐๑) จ านวน ๑ ชุด 

  ตามที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้งแนวทางการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้จัดส่งบัญชีรายชื่อกระบวนงานที่มีส่วนราชการจัดท าคู่มือกลางให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาเลือกกระบวนงานจาก
คู่มือกลางที่เป็นภารกิจของแต่ละแห่ง มาปรับเป็นคู่มือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
แห่ง และให้รายงานผลการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามแบบรายงาน 
อปท.๐๑) จัดส่งให้จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อจักได้สรุปและรวบรวม
รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น น้ัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  ในการน้ี องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด ได้จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนที่เป็นภารกิจ
ตามกระบวนงานที่รับผิดชอบแล้ว จึงรายงานผลการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย) 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

                                      ขอแสดงความนับถือ 

 

  
                                                        (นายประสาท  ถาวร) 
                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
 
ส านักงานปลัด อบต. 
โทร  ๐-๗๕๔๖-๖๒๑๖ 
โทรสาร ๐-๗๕๔๖-๖๒๑๖ 



 

 

 

ที่ นศ  ๘๓๐๐๑/สภา/                                           ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
             ๑๒๘  หมู่ที่ ๒  ต าบลกะเปียด  อ าเภอฉวาง 

       จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๖๐ 

                        ธันวาคม    255๗ 

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการ 

เรียน ก านันต าบลกะเปียด/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.  ประกาศสภาอ าเภอฉวาง เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  
       สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗   จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๒.  ระเบียบวาระการประชุม     จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกะเปียด สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๕  คร้ังที่   ๑/๒๕๕๗  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗  มีก าหนด ๙ วัน  
นับต้ังแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๕๗ เป็นต้นไป  น้ัน 

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด ได้นัดประชุมสภาฯ  ในวันที่  ๒๙  
ธันวาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  ดังน้ัน จึงขอ
ความร่วมมือจากท่านประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลคร้ังน้ี ตามวัน  เวลา และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมน้ี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 

                                      ขอแสดงความนับถือ 

 

  
                                                        (นายธีรัตน์  แทนสกุล) 
                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
 

 
 
ส านักงานปลัด อบต. 
งานกิจการสภา 



โทร  ๐-๗๕๔๖-๖๒๑๖ 
โทรสาร ๐-๗๕๔๖-๖๒๑๖ 
 
 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
เรื่อง  ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 

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

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด   ได้ก าหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาแว สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  คร้ังที่  ๑/๒๕๕๗  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ในวันที่  ๑๔  พฤศจิกายน 
๒๕๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  

  ดังน้ัน จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
กะเปียด ได้ตามก าหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่        พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
               
      (นายธีรัตน์  แทนสกุล) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ที่ นศ 83002/                            องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
                  หมู่ 2  ต าบลกะเปียด  อ าเภอฉวาง  
                                                                                    จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260 
 

                                        มถิุนายน  255๘                
 
เรื่อง ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                            
    ราคากลาง  และการค านวณราคากลาง                                                           

เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

อ้างถึง   หนังสือส านักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ ปช ๐๐๓๕/๐๔๐๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.  ส าเนาข้อมูลรายละเอียดงานโครงการที่ด าเนินการประกาศเปิดเผยผ่านระบบ e-GP  
       ของ กรมบัญชีกลาง          จ านวน   ๑ ชุด 
  ๒.  ภาพการปิดประกาศสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด จ านวน   ๒ ฉบับ 
  ๓.  ส าเนาหนังสือ อบต.กะเปียด ที่  นศ.๘๓๐๐๒/๙๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘  
              จ านวน   ๑ ชุด 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินการตรวจสอบการประ กาศข้อมูล
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการค านวณราคากลางหน้าเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล
กะเปียด ไม่ปรากฏหลักฐานการประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ราคากลาง และการค านวณราคากลาง หน้าเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด และให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลกะเปียดชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นหนังสือพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้องไปยัง
ส านักงาน ป.ป.ช. ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รับหนังสือ ความละเอียดทราบแล้ว น้ัน 

         องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด ขอเรียนชี้แจงกรณีดังกล่าวรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

  ๑) องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด ได้ด าเนินการลงประกาศข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
เปิดเผยผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง(ระบบ e-Gp) โดยตลอด ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)   
พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดท าข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการค านวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียดได้
ด าเนินการทุกคร้ังที่มีการด าเนินการโดยเชื่อและเข้าใจว่า งานโครงการต่างๆซึ่งมีการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อได้
ลงในระบบ e-GP แล้วข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการค านวณ



ราคากลางตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหน่ึง ก็จะเชื่อมต่อหรือส่งต่อข้อมูล(LINK) ไปยังส านักงาน ป.ป.ช.โดย
อัตโนมัติ องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียดได้ถือปฏิบัติตามนัยแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
         /ว่าดว้ยการป้องกัน......... 

      -๒- 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๓/๗ 
ซึ่งรายละเอียดต่างๆตามกฎหมายอยู่ในระบบ e-GP ทั้งหมดแล้ว สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งได้ถือ
ปฏิบัติตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิขอบ ข้อ ๓ แล้ว(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ซึ่งนอกเหนือจากลงในระบบ e-GP 
แล้วองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียดยังได้ปิดประกาศที่องค์การบริหารส่วนต าบล (รายละเอียดสิ่งที่ส่ง
มาด้วย ๒ )และยังได้ส่งไปประกาศประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์รวบรวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช (รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)  

  ๒)  สืบเน่ืองจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบอินเทอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกะเปียดยังไม่สมบูรณ์ ระบบอินเทอร์เน็ตใช้ได้เฉพาะระบบการลงประกาศข้อมูลด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง (e-GP) ที่เชื่อมต่อกับกรมบัญชีกลางเท่าน้ัน อีกทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียดไม่มีเว็ปไซต์ของ
หน่วยงานไม่ได้มีการพัฒนาหรือติดต้ังระบบ ไม่มีผู้ดูแลหรือควบคุมระบบ 

  จากรายละเอียดดังข้างต้น  องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด ยืนยันว่าได้ปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้ว และยอมรับว่า อาจจะมีความ
บกพร่องบ้างเพราะเกิดจากความเข้าใจข้อกฎหมายคลาดเคลื่อน ไม่เข้าใจเจตนาอันแท้จริงของหนังสือสั่ง
การของผู้ปฏิบัติงาน ประกอบกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งบุคคลที่
เกี่ยวข้องทุกคน มิได้มีเจตนาจะหลีกเลี่ยง ปกปิดหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๓/๗ 
วรรคหน่ึง มาตรา ๑๐๓/๘ วรรคหน่ึง แต่อย่างใดและได้ถือปฏิบัติตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๖๙/๒๕๕๗ แล้ว 

  อน่ึง จากกรณีที่ เกิดขึ้นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด ได้ให้นโยบายต่อ
เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะ
ราคากลางและการค านวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และประกาศเปิดเผยข้อมูล
รายละเอียดต่างลงในเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ ทั้งจะท าการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในอนาคต พร้อมทั้งก าชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งและหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัดและพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ
ที่เกิดขึ้นมาแล้ว 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 

     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (นายประสาท  ถาวร) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 



ส ำนักงำนปลัด 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียด 
โทร. ๐-๗๕๔๖-๖๒๑๖/โทรสาร. ๐-๗๕๔๖-๖๒๑๖ 

 


