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องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันกำรและปรำบกำรทุจริตแห่งชำติ  (ส ำนักงำน ป .ป.ช .) 

ได้พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต  และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำม
ตระหนัักใหั้หนั่วยงำนภำครััฐมั กำรดำเนัินงำนอยั่ำงโปรั่งใสและมั คัุณธรรม โดยใชั้ชืั่อวั่ำ “กำรประเมัินั
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 

ปัจจุบันกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนิน งำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
ได้ถูกก ำหนดเป็นกลยุทธ์ท ่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ระยะท ่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งถือเป็นกำรยกระดับให้เป็นกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของหน่วยงำนภำครัฐให้เป็น “มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” ท ่หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศจะต้อง 
ด ำเนัินกำร โดยมุั่งหวัังใหั้หนั่วยงำนภำครััฐท ั่เขั้ำรัับกำรประเมัินไดั้รัับทรำบผลกำรประเมัินและแนวทำงั
ในกำรพัฒนำและยกระดับหน่วยงำนในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม 

2.ิ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
ิิิิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  (ITA) 
ประจ ำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประทัดบุ  ได้คะแนนกำรประเมิน 65.47 คะแนน 
อยู่ในระดับัC ดังน ้ 
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 ข้อเสนอแนะจากการประเมิินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิินงานของหน่วยงานท่าน 
1 ผลการประเมิินตามแบบวิัดการรับรูิ้ของผู้มิ ส่วนไดิ้เส ยภายใน (IIT)  ได้คะแนนร้อยละ 
84.05 อยู่ในระดับค่อนข้ำงสูง บ่งช ้ให้เห็นว่ำบุคลำกรส่วนใหญ่ม กำรรับรู้ต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรอ่ืน ภำยในหน่วยงำน 
ในประเด็นท ่เก ่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำมมำตรฐำน  ม ควำมโปร่งใส ปฏิบัติงำนตำมขั้นตอนหรือระยะเวลำท ่
ก ำหนด รับรู้กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของหน่วยงำน  กำรใช้อ ำนำจ ของผู้บังคับบัญชำ ในประเด็นท ่เก ่ยวข้องกับกำร
มอบหมำยงำน กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน แนวทำงปฏิบัติ ในกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร ในประเด็นท ่เก ่ยวกับพฤติกรรม
ของบุคลำกรภำยใน ในกำรน ำทรัพย์สิน ของทำงรำชกำรไปใช้ และรับรู้เก ่ยวกับกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำน ใน
ประเด็นท ่เก ่ยวกับกำรให้ ควำมส ำคัญของผู้บริกำรสูงสุดของหน่วยงำนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงจริงจัง เป็นต้น โดยสิ่งท ่
ควรเป็น ประเด็นในกำรพัฒนำส ำหรับหน่วยงำน ม รำยละเอ ยด ดังน ้ 
 

ตัวชิ ้วิัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท ่ควรพัฒนา 

ตัวช ้วัดท ่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำท ่ กำรรับรู้เก ่ยวกับกำรปฏิบัติงำนหรือกำร 
ใหั้บรัิกำรแกั่ผูั้มำตัิดตั่อัโดยยัึดหลัักั
มำตรฐำน ม ควำมโปร่งใส เท่ำเทั ยมกััน 

1. พัฒนำระบบบริกำรให้ม มำตรฐำน เท่ำ
เท ยมกัน เช่น ม ระบบบัตรคิว ให้ 
ควำมส ำคัญกับกำรให้บริกำรผู้มำ 
ก่อนหลััง 
2 . พัฒนำบุคลำกรให้ม จิตบริกำร 
สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรในกำรให้บริกำร 
อย่ำงเท่ำเท ยม ไม่เห็นแก่พวกพ้อง 
ตนเอง 

ตัวช ้วัดท  ่2 กำรใช้งบประมำณ กำรรับรู้เก ่ยวกับแผนกำรใช้  
จำ่ยงบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำน
และ กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

1. ม กำรจัดกำรควำมรู้ภำยในองค์กร 
ด้ำนแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
ประจ ำปี 
2 . ส ร ้ำ งก ำ ร ม  ส่ วนร่วมในก ำ ร 
ตรวจสอบกำรใช้ จ่ำยงบประมำณ  
ภำยในองค์กรัและให้ม ช่องทำงในกำร ให้
บุคลำกรภำยในหน่วยงำนสำมำรถ แจั้ง
เบำะแสท ั่สงสััย โดยมั มำตรกำร 
คุม้คอรงผู้ร้องเร ยน 

ตัวช ้วัดท ่ 3 กำรใช้อำนำจ กำรรับรู้เก ่ยวกับ กำรใช้อ ำนำจของ  
ผู้บังคับบัญชำ ในประเด็นท ่เก ่ยวข้องกับ 
กำรมอบหมำยงำน กำรประเมินผลกำร 
ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรม และไม่เลือก 
ปฏิบัติ 

1. จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนและ 
ก ำหนดผลงำนท ่จะใช้ประเมินผลกำร 
ปฏิบัติให้ชัดเจน 
2. ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินบุคลำกร 
ตำมผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนและ 
ให้สอดคล้องกับคุณภำพของผลงำน 



ตัวชิ ้วิัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท ่ควรพัฒนา 
ตัวช ้วัดท ่ 4 กำรใช้ทรัพย์สิน 
ของทำงรำชกำร 

กำรรับรู้แนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำน 
เก ่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 

1. สร้ำงแนวทำงกำรปฏิบัติเก ่ยวกับ 
กำรใช้หรือกำรขอยืมทรัพย์สินของ 
ทำงรำชกำร 
2. ม มำตรกำรก ำกับและตรวจสอบกำร ใช้
ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 

ตัวช ้วัดท ่ 5 กำรแก้ไขปัญหำ 
กำรทุจริต 

กำรรับรู้กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของ 
หน่วยงำน 

1. จัดช่องทำงกำรร้องเร ยน/ร้องทุกข์ 
ให้กับบุคลำกรภำยในและประชำชน ใน
พ้ืนท ่ 2.ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำร
ร้องเร ยน ร้องทุกข์ให้กับประชำชนได้รับ
ทรำบทั่วถึง 

 

2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้ม ส่วนได้เส ยภายนอก (EIT) ได้คะแนน ร้อยละ 82.46  
อยู่ในระดับปำนกลำง บ่งช ้ให้เห็นว่ำผู้รับบริกำรหรือมำติดต่อรำชกำร บำงส่วนม กำรรับรู้ เก ่ยวกับช่องทำงกำรสื่อสำรของ
หน่วยงำน แต่ช่องทำงดังกล่ำวยังไม่หลำกหลำยและเข้ำถึงยำกส ำหรับผู้มำรับ บริกำรในพัื้นท ่ โดยสิ่งท ่ควรเป็นประเด็นในกำร
พัฒนำส ำหรับหน่วยงำน ม รำยละเอั ยด ดังน ้ 
 

ตัวชิ ้วิัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท ่ควรพัฒนา 

ตั วช ้ ว ัด ท  ่6 คุ ณ ภ ำพ ก ำ ร 
ด ำเนินงำน 

กำรรับรู้กำรปฏิบัติหน้ำท ่ของเจ้ำหน้ำท ่ 
โดยยึดหลักตำมมำตรฐำน  ขั้นตอน 
และก ำหนดระยะเวลำท ่ก ำหนดไว้  
อย่ำงเคร่งครัด และต้องเป็นไปอย่ำง เท่ำ
เทั ยมกััน ไม่เลือกปฏิบัติ 

1.ประชำสัมพันธ์เก ่ยวกับระบบและ 
ขั้นตอนกำรให้บริกำรงำนด้ำนต่ำงๆ อย่ำง
ทั่วถึง 2.ส่งเสริมให้ม กำรฝึกอบรม
พัฒนำเพ่ิมพูนทักษะและควำมรู้เก ่ยวกับ
กำร ปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

ตัวช ้วัดท ่ 7 ประสิทธิภำพกำร 
สื่อสำร 

กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนเข้ำถึง 
ง่ำยไม่สลับซับซ้อน กำรปฏิบัติของ 
เจ้ำหน้ำท ่ัม กำรช ้แจงและตอบค ำถำมได้ 
อย่ำงชัดเจน 

1 . จัดท ำสื่ อประชำสัมพันธ์ และ 
เปิดเผยข้อมูลบนเว็ปไซต์หลักของ 
หน่วยงำนให้ง่ำยต่อกำรเข้ำถึงข้อมูล 2.ม 
กำรปฏิสัมพันธ์แลกเปล ่ยนข้อมูล 
ข่ำวสำรกันอย่ำงชัดเจนและต่อเนื่อง 

ตัวช ้วัดท ่ 8 กำรปรับปรุงระบบ 
กำรท ำงำน 

กำรรับรู้ของผู้รับบริกำร/ผู้มำติดต่อ/ ผู้ม 
ส่วนได้ส่วนเส ย ต่อกำรปรับปรุง ระบบ
กำรท ำงำนในประเด็นท ่เก ่ยวกับ คุณภำพ
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท ่ หน่วยงำนม 
กำรปรับปรุงกำรให้บริกำร/ กำรปรบัปรุง
กำรท ำงำน  ม ักำรน ำ  เทคโนโลย มำใช้ใน
กำรท ำงำน 

1.สร้ำงกระบวนกำรปรึกษำหำรือ  
ระหว่ำงผู้บริหำรและบุคลำกรเพ่ือ 
ร่วมกันทบทวนปัญหำและอุปสรรคใน 
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ 2.ส่งเสริม
ให้ผู้รับบริกำรและประชำชน ทั่วไปม ส่วน
ร่วมในกำรแสดงควำม คิดเห็นหรือให้
ค ำแนะน ำในกำรพัฒนำ 3.ปรับปรุงคูณ
ภำพและมำตรฐำนกำร ให้บริกำรได้
โดยสะดวก 
4 .ม  ก ำ ร พั ฒ น ำ ทั ก ษ ะ ค ว ำ ม รู้ 
ควำมสำมำรถของบุคลำกรผู้ดูแลเว็ป 



  ไซต์ของหน่วยงำนในกำรปรับปรุง 
ร ะ บ บ ใ ห ้ทั น ส มั ย แ ลัะ ม  ก ำ ร 
ตัิดตั่อสืั่ อสำรผั่ ำน เวั็ป ไซตั์ ไดั้อยั่ำงั
รวดเร็วและม ประสิทธิภำพ 

 

3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณ  (OIT) ได้คะแนนประเมิน ร้อยละั38.79 
อยู่ในระดับสูงับ่งช ้ให้เห็นว่ำหน่วยงำนม กำรวำงระบบท ่ด เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ  ของ หน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบ
อย่ำงเป็นปัจจุบัน แสดงถึงควำมพยำยำมของหน่วยงำนท ่จะป้องกันกำร ทุจริตในหน่วยงำนให้ลดน้อยลงหรือไม่สำมำรถเกิดข้ึน
ได้เลย โดยสิ่งท ่ควรเป็นประเด็นในกำรพัฒนำส ำหรับ หน่วยงำน ม รำยละเอ ยดัดังน ้ 
 

ตัวชิ ้วิัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท ่ควรพัฒนา 

ตัวช ้วัดท ่ 9 กำรเปิดเผยข้อมัูล กำรเปิดเผยข้อมูล 
- ข้อมูลพัื้นฐำน 
- กำรประชำสัมพันธ์ 
- กำรปฏิสััมพัันธ์ขั้อมูล 

กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูลัหัวข้อัQ&A 
กำรให้บริกำรัหัวข้อัE-Service 
และกำรส่งเสริมควำมโปร่งใส  
หัวข้อ ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเร ยน 
กำรทุจริต และช่องทำงกำรรับฟัง 
ควำมคิดเห็น ต้องสมัครสมำชิก ท ำ
ให้ไม่ได้คะแนน เนื่องจำกม  ควำม
ยุั่งยำกในกำรตัิดตั่อสืั่อสำรัจัึงตั้อง
แกั้ ไขชั่องทำงกำรตัิดตั่อัให้เข้ำถึง
ง่ำย ไม่ซับซ้อน (ไม่ต้อง สมำชิก) 

ตัวชิ ้วิัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท ่ควรพัฒนา 
ตัวช ้วัดท ่ 10 กำรป้องกันกำร 
ทุจริต 

กำรเปิ  ด เผ ย ข้ อ มู ลสำธำรณ  ะ 
ม  ว ัต ถุ ป ร ะ สัง ค์ เพ่ื อป  ร ะ เม ิ
น กำรเผยแพร่ข้อมูลท ่เป็นปัจจุบัน 
บนเว็บัไซัต์ัของหัน่ัวยงำนให้  
ส ำ ธ ำ ร ณ ชัน ไ ด้ ร ับ ท ร ำ บ 
ใน 2 ประเด็น คือ 
- กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำร 
ทุจริต 
- มำตรกำรภำยในเพ่ือป้องกัน กำร
ทุจริต 

กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้ เป็ 
น ร ูป ธรรม  ม  ควำมชั  ด เจ น ส่ 
งเส ริม บุ คลำกรให้ ม ท ัศนคติ 
ค่ำนิยม ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำง 
ซื่อสัตย์สุจริต 



ข้อเสนอแนะ ในกำรจัดท ำมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประทัดบุ ให้ด ขึ้น 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธ การ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

1. กำรรับรู้เก ่ยวกับกำรปฏิบัติงำน หรือ
กำรให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อัโดย ยึด
หลักมำตรฐำน ม ควำมโปร่งใส 
เท่ำเทั ยมกััน 

-พัฒนำบุคลำกรให้ม จิตบริกำร สร้ำง 
วัฒนธรรมองค์กรในกำรให้บริกำรอย่ำง 
เท่ำเท ยม ไม่เห็นแก่พวกพ้องตนเอง 
-ก ำหนดมำตรกำร 

ส ำนักปลัด กอง
คลัง กองช่ำง 
กองกำรศึกษำฯ 

 

2 . ให้ ควำม  รู้เรื่ องกำรประเมิน  
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร 
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนรัฐ 

รณัรงค์ั/อบรมให้ควำมรู้ เรื่องกัำร 
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน กำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงำน 

ส ำนักปลัด  

3. ตรวจสอบและต่ออำยุเว็บไซต์ ให้
ทันก ำหนดเวลำ พร้อมเผยแพร่ 
ข้อมูลให้ประชำชนทรำบ 

- ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ 
ของหน่วยงำนให้เป็นปัจจุบัน 
- ก ำหนดมำตรกำร 

ส ำนักปลัด  

4. ม ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น 
กำรเรื่ อ งร้ องเร ย น ร ้อ งทุ ก ข์ ท ่ 
หลำกหลำย สะดวก รวดเร็ว 

-ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรรับฟัง  
ควำมคิดเห็น กำรรับเรื่องร้องเร ยน ร้อง
ทุกข์ ให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำน แ ล ะ 
ป ร ะ ช ำ ชัน ใ น พ้ื น ท  ่ท ร ำ บ โดย
ประชำสััมพัันธ์หลำยช่องทำง 
-ก ำหนดมำตรกำร 

ส ำนักปลัด  

5. กำรป้องกันกำรทุจริต กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้เป็น 
รูปธรรมัม ควำมชัดเจนัส่งเสริมบุคลำกร 
ให้ม ทัศนคติ ค่ำนิยม ในกำรปฏิบัติงำน 
อย่ำงซื่อสัตย์สุจริต 

ส ำนักปลัด กอง
คลัง กองช่ำง 
กองกำรศึกษำฯ 

 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประทัดบุ ประกำศมำตรกำรภำยในเพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกัน  กำรทุจริต  
ประจ ำปั งบประมำณ  พ.ศ.  2563  เพัื่อใหั้กำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลัประทัดบุัสูงตำมเกณฑ์
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐัในภำพรวม ขององคั์กำรบริหำรส่วนต ำบลประทัด
บุเป็นไปอย่ำงม ประสิทธิภำพประสิทธิผล  จึงก ำหนดมำตรกำรภำยในตำมัเกณฑ์กำรประเมินดังกล่ำวเพ่ือให้ทุกหน่วยงำนถือ
ปฏิบัติ ดังต่อไปน ้ 
1.  มำตรกำรให้ผู้ม ส่วนได้ส่วนเส ยม ส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
2. มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
3. มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ 
4. มำตรกำรกำรป้องกันกำรรับสินบน 
5.  มำตรกำรป้องกัันกำรขัดกัันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
6.  มำตรกำรกำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรรัักษำประโยชน์สำธำรณะ 
7. มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลยพินิจ 
8. มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเร ยนกำรทุจริต 
9. มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
เรื่อง  มาตรการให้ผู้มิ สิ่วนได้ส่วนเส ยมิ ส่วนร่วมในการด าเนิินงาน 

********************************** ตำมท ่พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่ องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้มุ่งเนน้กำรส่งเสริมกำรม ส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพััฒนำทั้องถิ่น องคั์กำรบริหำรส่วนัต ำบลประทัดบุ 
จึงได้ก ำหนดมำตรกำร และกลไกกำรเปิดโอกำสให้ประชำชน และผู้ม ส่วนได้ส่วนเส ยเข้ำมำม  ส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน รวมทั้งกำรเผยแพร่ข้อมูลและ/ หรือรับฟังควำมคิดเหน็ของประชำชน และผู้ม 
ส่วนได้ส่วนเส ย เพัื่อใหั้กำรด ำเนินงำนม คัุณภำพมำกยิ่งขัึ้น 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนเพื่อเปดิโอกำสให้ประชำชนและผู้ม ส่วนได้สว่นเส ยเข้ำมำม ส่วนรว่มใน กำรด ำเนินงำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประทัดบุ 

1. วิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน และขั้อเสนอแนะจำกกำรดำเนินงำนในรอบปีท ่ผ่ำนมำในัประเด็นควำม
สอดคลั้องกัับภำรกิจหรือยุทธศำสตร์ รวมถึงควำมเก ่ยวขั้องของประชำชนหรือผู้ม ส่วนได้ส่วนเส ย 

2. เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของโครงกำรในช่องทำงทั ่หลำกหลำย เช่น ติดประกำศ เว็บไซต์ สื่อัสังคมออนไลน์ 
วำรสำร เป็นต้น 

3. รับฟังควำมคัิดเห็นของประชำชน และผู้ม ส่วนได้ส่วนเส ย เพัื่อใหั้ได้มำซึ่งขั้อมูล ขั้อเทั็จจริงัและควำม
คิดเห็นประกอบกำรตัดสินใจ 

4. เปิดโอกำสให้ประชำชน และผู้ม ส่วนได้ส่วนเส ยได้เข้ำมำม ส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำน ไม่ว่ำ จะเป็นใน
ลักษณะกำรเข้ำร่วมในกำร จัดท ำแผนงำน กำรวำงแผน หรือกำรด ำเนินงำน 
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 
ประกำศ ณ วันท ่ 3 เดือนมิถุนำยน พ.ศ.2562 

(นำยเฉลิม ซอนค ำ) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลประทัดบุ 



 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

********************************** เพัื่อใหั้กำรบริหำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ประทัดบุ  เป็นไปตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล ม ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประทัดบุ จึงได้ก ำหนดมำตรกำรส่งเสริม 
ควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ดังน ้ 

1. ให้เจ้ำหน้ำท ่ของ องคั์กำรบริหำรส่วนตำบลประทัดบุ ซ่ึงปฏิบัติหน้ำท ่เกั ่ยวกับกำรจัดซืั้อจัดัจ้ำงด ำเนินกำร
เผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุ ภำครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบ ยบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบ ยบกระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 

2. ให้เจ้ำหน้ำท ่ องคั์กำรบริหำรส่วนตำบลประทัดบุ ซึ่งปฏัิบัติหน้ำท ่เกั ่ยวกับกำรจัดซืั้อจััดจ้ำงัดำเนินกำร
บันทัึกรำยละเอั ยด วิธ กำร และขัั้นตอนกำรจัดซืั้อจัดจ้ำงภำครัฐในระบบเครัือข่ำยสำรสนเทศ ของักรมบัญช กลำง ผ่ำนทำง
ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Government Procurement e-GP ) ตำมวิธ กรมบัญช กลำง
ก ำหนดแต่ละขั้นตอน ดังน ้ 
1) จัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
2) ท ำรำยงำนขอซื้อหรือขอจ้ำง 
3) ด ำเนินกำรจัดหำ 
4) ขออนุมัติสั่งซื้อหรือจ้ำง 
5) กำรท ำสัญญำ 
6) กำรบริหำรสัญญำ 

3. ห้ำมมใิห้เจ้ำหน้ำท ่ องค์กำรบริหำรสั่วนตำบลประทัดบุ ซึั่งปฏิบัติหน้ำท ่เกั ่ยวกบักำรจัดซื้อัจัดจ้ำงเข้ำไปม 
ส่วนได้ส่วนเส ยกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

4. ห้ำมมใิห้เจ้ำหน้ำท ่ของ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลประทัดบุ ซึ่งปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ยอมัให้ผู้อ่ืนอำศัย
อำนำจหน้ำท ่ของตนหำประโยชน์จำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกับ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประทัดบุ 

5. ให้หัวหน้ำหน่วยงำน ก ำกับ ดูแล กำรปฏัิบัติหน้ำท ่ของเจ้ำหน้ำท ่ผู้ใตั้บังคับบััญชำซึ่งปฏิบัติัหน้ำท ่เก ่ยวกับ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไปด้วยควำมเร ยบร้อย 
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
ประกำศ ณ วันท ่ 3 เดือนมิถุนำยน พ.ศ.2562 

(นำยเฉลิม ซอนค ำ) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลประทัดบุ 



 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ.2540 มำตรำ 9 ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐ ต้องจัด ให้ม ข้อมูล

ข่ำวสำรของรำชกำรอย่ำงน้อย ตำมมำตรำ 9 วรรคแรก (1) – (8) ไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ ทั้งน ้ ตำมหลักเกณฑ์และ
วิธ กำรท ่คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรก ำหนด และเพ่ือให้เกิดกำรบริหำรกิจกำร บ้ำนเมอืงท ่ด  เป็นประโยชน์ต่อ
ประชำชน และเกิดควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประทัดบุ จึงได้ก ำหนด
มำตรกำรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ ดังน ้ 
1. มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็ปไซต์ของหน่วยงำน 

1.1 เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนอย่ำงน้อยตำม มำตรำ 7 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของ รำชกำร 
พ.ศ.2540 มำตรำ 43 และมำตรำ 44 พระรำชกฤษฎ กำว่ำด้วยหลัักเกณฑ์และวิธ กำรบริหำรกิจกำรับ้ำนเมืองท ่ด  
พ.ศ.2546 และไม่เผยแพร่ข้อมูลตำม มำตรำ 14 และ 15 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของ รำชกำร พ.ศ.2440 

1.2 ปรับปรุงและพััฒนำเวั็ปไซต์ของหน่วยงำนให้ม ควำมทัันสมัย เป็นปัจจุบัน โดยคำนึงถึงควำมัเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ และควำมพร้อมของบุคลำกร/ทรัพยำกรในหน่วยงำน 

1.3 เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ หน่วยงำน
ภำครัฐ 
1.4 ให้ควำมสำคัญกัับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำรรกัษำควำมมัั่นคงปลอดภัยบนเวั็ปไซต์ 
2. แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่อสำธำรณะผ่ำนเว็ปไซต์ของหน่วยงำน 
2.1 ลักษณะ /ประเภท ข้อมัูลท ่หน่วยงำนต้องเผยแพร่ต่อสำธำรณะ ได้แก่ 
(1) โครงสร้ำงและกำรจัดองค์กรในกำรด ำเนินงำน 
(2) สรุปอ ำนำจหน้ำท ั่ท ่สำคัญและวิธ ดำเนินงำน 
(3) สถำนท ่ติดตั่อเพัื่อขอรบัขั้อมูลข่ำวสำร หรอืค ำแนะนำในกำรติดตั่อกับหน่วยงำนของรัฐ 
(4) กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเว ยน ระเบ ยบ แบบแผน และนโยบำย 

(5) แผนงำน โครงกำร ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำน กำรใช้จ่ำย  งบประมำณ ผลผลัิต/ ผลลัพธ์ของ
โครงกำร กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
(6) แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี 
(7) อ่ืนๆตำมควำมเหมำะสม 

2.2 ระบุวิธ กำร ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระบุเวลำกำรด ำเนินกำรและผู้ม หน้ำท ่รับผิดชอบในกำร เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สำธำรณะอย่ำงชัดเจน 

3. ก ำหนดกลไกกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนเผยแพร่ข้อมูล โดยแต่งตั้งคณะทำงำนหรือ มอบหมำยเจั้ำหน้ำท ่ของ
หน่วยงำนในกำรดัูแลเวั็ปไซต์ เพัื่อให้ม กำรดำเนินงำนเผยแพร่ขั้อมูลอย่ำงต่อเนืั่องเป็นัปัจจุบัน รำยงำนผลกำรดำเนัินงำน สรุป
ปัญหำ และอัุปสรรคต่อหวัหน้ำสั่วนรำชกำร 
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
ประกำศ ณ วันท ่ 3 เดือนมิถุนำยน พ.ศ.2562 

(นำยเฉลิม ซอนค ำ) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประทัดบุ 



 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบน 
********************************** 

 
แนวทำงปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรให้สินบน 

1.ผู้บริหำร พนักงำนส่วนตำบล เจ้ำหน้ำท ่องคั์กำรบริหำรสั่วนตำบล ต้องปฏิบัติตำมระเบั ยบัสำนัก
นำยกรัฐมนตร วั่ำด้วยกำรให้ หรือรับของขวัญของเจ้ำหน้ำท ่ของรัฐ พ.ศ.2544 และประกำศัคณะกรรมกำรกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใด โดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำท ่ของรัฐ 
พ.ศ.2543 และแนวปฏิบัติดังต่อไปน ้ 

1.1 กำรให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชำได้เฉพำะ กรณ ตำมปกติ
ประเพณ นิยม และต้องม มูลค่ำไม่เกินจ ำนวนท ่คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต แห่งชำติก ำหนด 

1.2 ผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลประทัดบุ และครอบครัวจะรับของขวัญจำกัผู้ท ่เก ่ยวข้องใน
กำรปฏิบัติหน้ำท ่ได้เฉพำะกรณ ดังต่อไปน ้เท่ำนั้น 
(1) กำรรับตำมปกติประเพณ นิยมท ่ก ำหนดไว้ในนโยบำยฉบับน ้ 

(2) กำรรับท ่เป็นกำรแจกจ่ำยทั่วไป หมำยถึง เป็นของขวัญท ่รับตำมโอกำสหรือ ประโยชน์ท ่ให้กับ
บุคคลทั่วไป ไม่เฉพำะเจำะจงทั้งน ้ ของขวัญดังกล่ำวต้องม มูลค่ำไม่เกินจ ำนวนท ่คณะกรรมกำร ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติก ำหนด 

2.กำรบริจำคเงินหรือทรัพย์สิน เพ่ือสำธำรณกุศล หรือสำธำรณประโยชน์ ต้องเป็นไปอย่ำง โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ม หลักฐำนท ่ชัดเจน ถูกต้องตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบ ยบท ่เก ่ยวข้อง 

3.กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่องค์กรชุมชน เครือข่ำยองค์กรชุมชน หรือผู้ได้รับกำร สนับสนุนจำกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลประทัดบุ ต้องเป็นไปด้วยควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ และต้องม หลักฐำน กำรเบิกจ่ำยท ่ชัดเจน ถูกต้องตำม
กฎหมำย ข้อบังคับ และระเบ ยบท ่เก ่ยวข้อง 
 
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 
ประกำศ ณ วันท ่ 3 มิถุนำยน พ.ศ.2562 

(นำยเฉลิม ซอนค ำ) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลประทัดบุ 



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
เรื่อง มาตรการปิ้องกันการขิัดกันระหวิ่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สิ่วนรวม 

*************************** 
เพัื่อให้กำรดำเนินงำนขององคั์กำรบริหำรส่วนตำบลประทัดบุ เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส เปั็นัธรรมัปรำศจำก

ผลประโยชน์ั ทับซ้อนั องค์กำรบริหำรส่วนตำบลประทัดบุั จึงได้ก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำร ขัดกัันระหวั่ำงผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังน ้ 

1. สั่งเสริมควำมรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำง กำรแกั้ปัญหำหรือจััดกำรัผลประโยชน์
ทับซ้อนจะสะท้อนถึงควำมยึดหลักคุณธรรมและควำมเป็นมืออำช พของเจ้ำหน้ำท ่และองค์กร กำร จัดกำรต้องอำศัยข้อมูล
น ำเข้ำจำกทุกระดับในองค์กรัฝ่ำยบริหำรต้องรับผิดชอบเรื่องกำรสร้ำงระบบ และ นโยบำย และเจ้ำหน้ำท ่ก็ม ควำมรับผิดชอบ
ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนท ่ตนม  เจ้ำหน้ำท ่ต้องจัดกำรกับเรื่อง ส่วนตนเพื่อหล กเล ่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมำกทั ่สุดเท่ำทั ่ท ำ
ได้ และผู้บริหำรกั็ต้องเป็นแบบอย่ำงด้วย 

2.สนับสนุนควำมโปร่งใสและพร้อมรับผิดกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอำศัย กระบวนกำรแสวงหำ 
เปิดเผยและจัดกำรท ่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกำสให้ตรวจสอบ และม ควำมพร้อมรับผิด ม  วิธ กำรต่ำงๆเช่น จดทะเบ ยน
ผลประโยชน์ โยกย้ำยเจ้ำหน้ำท ่จำกตำแหน่งท ่เก ั่ยวขั้องกัับผลประโยชน์ทับซอ้นักำรเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือ
ควำมสัมพัันธ์ท ั่อำจม ผลต่อกำรปฏัิบัติหน้ำท ั่ถือเป็นขัั้นตอนแรกของกำรัจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน กำรใช้กระบวนกำรอย่ำง
เปิดเผย ทั่วหน้ำ จะท ำให้เจ้ำหน้ำท ่ร่วมมือและสร้ำงควำม เชื่อมั่นแกั่ประชำชน ผู้รับบริกำร และผู้ม ส่วนได้เส ย 

3.สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหำรต้องสร้ำงสภำพแวดลั้อมเชิงนโยบำยท ่ช่วยสนับสนุนกำรัตัดสินใจในเวลำท ่
ม ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน และกำรสร้ำงวัฒนธรรมแห่งควำมซื่อตรงต่อหน้ำท ่ซึ่ง ต้องอำศัยวิธ กำรดังน ้ 

3.1 ให้ข้อแนะน ำ และกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำท ่เพ่ือส่งเสริมควำมเข้ำใจเก ่ยวกับกฎเกณฑ์และ กำรปฏิบัติ 
รวมถัึงกำรใช้กฎเกณฑั์ท ่ม ในสภำพแวดลั้อมกำรทำงำน 

3.2 ส่งเสริมให้ม กำรสื่อสำรอย่ำงเปิดเผยและม กำรเสวนำแลกเปล ่ยนเพื่อให้เจ้ำหน้ำท ่สบำย ใจในกำรเปิดเผย
และหำรือเก ่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในท ่ท ำงำน 
3.3 ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเก ่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนท ่เจ้ำหน้ำท ่เปิดเผยเพ่ือมิให้ม ผู้น ำไปใช้ 
ในทำงทั ่ผิด 
3.4 ให้เจ้ำหน้ำท ม่ั ส่วนร่วมในกำรพัฒนำและปรับปรุงนโยบำยและกระบวนกำรจัดกำร 
ผลประโยชน์ทับซ้อนในท ่ท ำงำน 
3.5 วธ กำรจัดกำร (รวมถึงกำรลงโทษ) ท ่ท ำให้เจ้ำหน้ำท ่ถือว่ำเป็นควำมรับผิดชอบ 
ของตนเองท ่ต้องท ำตำมกฎระเบ ยบและมำตรฐำน 
3.6 ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเก ่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนท ่เจ้ำหน้ำท ่เปิดเผยเพื่อมิให้ม ผู้น ำไปใช้ 
ในทำงทั ่ผิด  

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
ประกำศ ณ วันท ่ 3 เดือนมิถุนำยน พ.ศ.2562 
 

 

(นำยเฉลิม ซอนค ำ) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประทัดบุ 



 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
เรื่อง มาตรการการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

********************************** 
 

กำรขััดกันระหวั่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตำมควำมในมำตรำ 100 แห่งักฎหมำยประกอบ
รัฐธรรมนูญวั่ำด้วยกำรป้องกัันและปรำบปรำมกำรทุจริต กล่ำวถึงประโยชน์ส่วนบุคคลั
ประโยชน์ส่วนรวม และขอบเขตของกำรกระท ำท ่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและ ประโยชน์
ส่วนรวม ดังน ้ 

ประโยชน์ส่วนบุคคล หมำยถึง กำรท ่บุคคลทั่วไปในสถำนะเอกชนหรือเจ้ำหน้ำท ่ของรัฐในสถำนะัเอกชนได้ท ำกิจกรรม
หรือได้กำรกระท ำต่ำงๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว ญำติ เพ่ือนหรือของกลุ่มใน สังคม ท ่ม ควำมสัมพันธ์กันในรูปแบบ
ต่ำงๆ เช่นกำรประกอบอำช พ กำรค้ำ กำรลงทุน เพ่ือหำประโยชน์ในทำง กำรเงินหรือในทำงทรัพย์สินต่ำงๆ เป็นต้น 

ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สำธำรณะ หมำยถึงกำรท ่บุคคลใดๆ ในสถำนะท ่เป็นเจ้ำหน้ำท ่ของรัฐ (ผู้ด ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรเมือง ข้ำรำชกำร พนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรือเจ้ำหน้ำท ่ของรัฐในหน่วยงำนของรัฐ) ได้ กระท ำกำรใดๆ ตำม
หน้ำท ่หรือได้ปฏิบัติหน้ำท ่ อัันเป็นกำรด ำเนินกำรในอั กส่วนหนึ่ง ท ่แยกออกมำจำกกำรัด ำเนินกำรตำมหน้ำท ่ในสถำนะของ
เอกชน กำรกระท ำกำรใดๆ ของเจ้ำหน้ำท ่ของรัฐจึงม วัตถุประสงค์หรือม  เป้ำหมำยเพืั่อประโยชน์ของสั่วนรวม หรอืกำรรักษำ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของเจ้ำหน้ำท ่ของรัฐ หมำยถึงกำรท ่ เจ้ำหน้ำท ่ของรัฐั
ได้ตกอยู่ในฐำนะเป็นผู้ม ส่วนได้เส ย ในรูปแบบต่ำงๆตำมท ่กฎหมำยบัญญัติห้ำมไว้ั และยังได้ เขั้ำไปพัิจำรณำดำเนัินกำรใน
กัิจกำรสำธำรณะท ั่เปั็นกำรดำเนัินกำรตำมอำนำจหนั้ำท ั่ในกัิจกำรของรััฐเพัืั่อั ประโยชน์ของรัฐั แต่เมื่อเจ้ำหน้ำท ่ของรัฐ
พิจำรณำได้ม ผลประโยชน์ส่วนตนเข้ำไปแอบแฝงหรือได้น ำประโยชน์ ส่วนตนเข้ำไปม อิทธิพลต่อกำรตัดสินใจั หรือเข้ำไป
เก ่ยวข้องในกำรตัดสินใจในกำรด ำเนินกำรใดๆั ตำมอ ำนำจ หน้ำท ่ของกำรด ำเนินงำนท ่เป็นกิจกำรส่วนรวมของรัฐรูปแบบของ
กำรกระท ำท ่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

1. กำรน ำทรัพย์สินของหน่วยงำนไปใช้ชั่วครำว ในกิจกำรท ั่เป็นของส่วนตนเพัื่อประโยชน์ส่วนตัวของัเจ้ำหน้ำท ่ของรัฐ
และท ำให้หน่วยงำนของรัฐเส ยหำยหรือเส ยประโยชน์ 

2. กำรท ่เจ้ำหน้ำท ่ของรัฐได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่ำงๆ เช่น กำรรับของขวัญฯ และผลจำกกำร รัับทรััพยั์สัินนัั้น 
ไดั้สั่งผลหรัือมั ผลตั่อกำรตััดสัินใจในกำรดำเนัินกำรตำมอำนำจหนั้ ำท ั่ของเจั้ำหนั้ำท ั่ของรััฐในักำรปฏิบัติหน้ำท ่ 
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3. กำรท ่เจ้ำหน้ำท ่ของรัฐไดั้ใช้ขอ้มูลภำยในของรัฐ ซึ่งเปน็ข้อมูลท ั่ม ควำมสำคัญตั่อกำรกำหนดันโยบำย หรือกำรสั่ง
กำรตำมกฎหมำยหรือตำมอำนำจหน้ำท ่และได้ใช้ขั้อมูลนั้นเพัืั่อประโยชน์ส ำหรับตนเองัครอบครัว บริวำร ญำติหรือพวกพั้อง 
และจะส่งผลกระทบท ำให้กำรบังคับใช้กฎหมำยขำดประสิทธิภำพหรือัอำจจะส่งผลให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงในภำครัฐเกิดกำรเอื้อ
ประโยชน์หรือท ำให้เกิดกำรแข่งขันท ่ไม่เป็นธรรม การท ่เจ้าหน้าท ่ของรัฐได้ท างานพิเศษต่างๆ โดยใช้เวลาในระหว่างท ่
จะต้องปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท ่ ให้กับรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ 

1. กำรท ่เจ้ำหน้ำท ่ของรัฐได้เข้ำมำท ำธุรกิจกัับหน่วยงำนภำครัฐ ในลักษณะท เ่ข้ำมำม ส่วนได้เส ยในัสัญญำต่ำงๆท ั่ได้ทำ
ไว้กับหน่วยงำนของรัฐ 

2.กำรท ่เจ้ำหน้ำท ่ของรัฐได้ท ำงำนในภำคเอกชน ท ่ม ควำมเก ่ยวข้องเชื่อมโยงกับอ ำนำจหน้ำท ่ของ เจ้ำหน้ำท ่รัฐนั้น ใน
ภำยหลัังอัันเป็นเวลำต่อเนื่องเมื่อได้พั้นจำกกำรเป็นเจั้ำหน้ำท ่ของรัฐแล้ว 

3. กำรท ่เจ้ำหน้ำท ่ของรัฐ ได้ก ำหนดโครงกำรสำธำรณะและได้น ำโครงกำรฯนั้น ไปลงในพ้ืนท ่ของตน เพัื่อเอัืั้อ
ประโยชน์ส่วนตนหรือของพวกพั้อง 

กำรขััดกันระหวั่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  เป็นเรื่องท ่เก ่ยวกับกำรฝั่ำฝืนจริยธรรมัของเจ้ำหน้ำท ่
ของรัฐ กำรกระท ำต่ำงๆของเจ้ำหน้ำท ่ของรัฐและคู่สมรสท ่จะต้องห้ำมกระท ำหรือห้ำมด ำเนิน กิจกำร  
ตำมท ่มำตรำ  100  ได้ก ำหนดหั้ำมไว้และหำกมั กำรฝ่ำฝืนจะตั้องได้รับโทษทำงอำญำ  ประกอบกับับรรดำควำมผิดท ่
เก ่ยวกับเรื่องน ้กฎหมำยให้ถือว่ำเป็นควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำท ่ หรือควำมผิดต่อต ำแหน่ง หน้ำท ่
รำชกำร หรือควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำท ่ในกำรยุติธรรมตำมประมวลกฎหมำยอำญำอ กด้วย กฎหมายท ่เก ่ยวข้อง 
1. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มำตรำ 100 ได้ 
บัญญัติ ห้ำมเจ้ำหน้ำท ั่ของรัฐท ำธุรกิจกัับหน่วยงำนของรัฐ รวมถัึงกำรห้ำมม ส่วนได้เส ยในสัญญำท ่ไดั้ท ำไวั้กับัหน่วยงำนของรัฐ
และกำรห้ำมเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นในธุรกิจของเอกชน กำรห้ำมรัับสัมปทำนหรือคงถัือัไว้ซึ่งสัมปทำนหรือเข้ำเป็น
คู่สัญญำกับรัฐท ่ม ลักษณะผูกขำดตัดตอนไม่ว่ำในทำงตรงหรือทำงอ้อมรวมถึงกำรเป็น ผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วน
หรือบริษัทท ่รับสัมปทำนหรือได้ทำสัญญำในลักษณะดังกล่ำวและยังได้ับัญญัติห้ำมกำรเข้ำไปม ส่วนได้เส ยในฐำนะต่ำงๆ ใน
ธุรกิจของเอกชน เช่น กำรทำงำนในฐำนะพนัักงำนหรือัลูกจ้ำงในธุรกิจของเอกชน ท ั่ม ควำมเกั ่ยวขั้องเชืั่อมโยงกัับอำนำจหน้ำท ั่
ของเจ้ำหน้ำท ่รัฐนั้น และยังห้ำมตลอดัถึงกำรด ำเนินกิจกำรในภำยหลัังอัันเป็นเวลำท ่ตั่อเนื่องกันเมื่อได้พั้นจำกกำรเป็น
เจ้ำหน้ำท ข่องรัฐ มำแลว้ยังไม่ัถึงสองปี และได้บัญญัติห้ำมกำรด ำเนินกิจกำรของคู่สมรสของเจ้ำหน้ำท ่ของรัฐในลักษณะ
เด ยวกันกับท ่ได้ บัญญัติห้ำมเจ้ำหน้ำท ่ของรัฐมิให้ด ำเนินกิจกำรไว้ด้วย 
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มำตรำ ๑๐๐ ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำท ่ของรัฐผู้ใดด ำเนินกิจกำร ดังต่อไปน ้ 

(๑) เป็นคู่สัญญำหรัือม ส่วนไดั้เส ยในสัญญำท ่ทำกับหน่วยงำนของรัฐท ่เจ้ำหน้ำท ่ของรัฐผู้นั้นปฏัิบัติัหน้ำท ่ในฐำนะทั ั่
เป็นเจ้ำหน้ำท ั่ของรัฐซึ่งม อำนำจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ด ำเนินคด  

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วน หรือบริษัท ท ่เขั้ำไปเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐัท ่เจ้ำหน้ำท ่ของรัฐผู้
นั้นปฏัิบัตัิหน้ำท ่ในฐำนะ…ฯลฯ 

(๓) รับสัมปทำนหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทำนจำกรัฐ...ฯลฯ หรือเข้ำเป็นคู่สัญญำกับรัฐ...ฯลฯ อันม  ลักษณะผูกขำดตัด
ตอน ทั้งน ้ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรัือทำงอั้อม หรอืเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุั้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือับริษัทท ่รับสัมปทำนหรือเข้ำเป็น
คู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว 

(๔) เข้ำไปม ส่วนได้เส ยในฐำนะเป็นกรรมกำรท ่ปรัึกษำ ตัวแทน พนักงำน หรือลูกจ้ำงของเอกชนัซึ่งอยู่ภำยใตั้กำร
กำกับ ดูแล ควบคุมหรือตรวจสอบของหนั่วยงำนของรัฐท ่เจ้ำหน้ำท ่ของรัฐผู้นั้นสังกััดอยู่หรือัปฏิบัติหน้ำท ่ในฐำนะเป็น
เจ้ำหน้ำท ่ของรัฐ ซึ่งโดยสภำพของผลประโยชน์ของธัุรกิจของเอกชนนั้นอำจขัดหรือ 
แย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรอประโยชน์ทำงรำชกำรหรือกระทบตั่อควำมม อัิสระในกำรปฏิบัติหน้ำท ่ของ 
เจ้ำหน้ำท ่ของรัฐผู้นั้นเจ้ำหน้ำท ่ของรัฐต ำแหน่งใดท ่ต้องห้ำมมิให้ด ำเนินกิจกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมท ่ัคณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

*ให้น ำบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มำใช้บังคับกับคู่สมรสของเจั้ำหน้ำท ่ของรัฐตำมวรรคสอง โดยให้ัถือว่ำกำรด ำเนิน
กิจกำรของคู่สมรสดังกล่ำว เป็นกำรด ำเนินกิจกำรของเจ้ำหน้ำท ่ของรัฐ 

มำตรำ ๑๐๑ ให้น ำบทบัญญัตัิมำตรำ ๑๐๐ มำใช้บังคับกับกำรด ำเนินกิจกำรของผู้ซึ่งพั้นจำกกำรเป็นัเจ้ำหน้ำท ่ของรัฐ
มำแล้วยังไมั่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่กำรเป็นผัู้ถอืหุ้นไม่เกัินรั้อยละหำ้ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดัท ่จ ำหน่ำยได้ในบริษทัมหำชน
จ ำกัด ซึ่งมิใช่บรัิษัทท ่เปน็คู่สััญญำกัับหน่วยงำนของรัฐตำมมำตรำ ๑๐๐ (๒) ท ่ัได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยวั่ำด้วยหลัักทรัพยั์
และตลำดหลักทรัพย์ 

มำตรำั๑๐๒ับทบัญญัติมำตรำั๑๐๐ัมิให้น ำมำใช้บังคับกับกำรด ำเนินกิจกำรของเจ้ำหน้ำท ่ของรัฐ ซึ่งหน่วยงำนของ
รัฐท ่ม อ ำนำจก ำกับั ดูแลั ควบคุมั หรือตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของบริษัทจ ำกัดหรือบริษัท มหำชนจ ำกัดมอบหมำยให้ปฏิบัติ
หน้ำท ่ในบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัดท ่หน่วยงำนของรัฐถือหุ้นหรือ เข้ำร่วมทุน 

มำตรำ ๑๐๓ ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำท ่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกบุคคล นอกเหนัือจำกทรัพย์สิน หรอื
ประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำยหรือกฎ ขั้อบังคับท ั่ออกโดยอำศััยอำนำจตำมับทบัญญัติแห่งกฎหมำย เว้นแต่กำรรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำตำมหลักเกณฑ์และจ ำนวน ท ่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 
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บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจำกกำรเป็น เจ้ำหน้ำท ่ของรัฐ
มำแล้วยังไม่ถึงสองปี ด้วยโดยอนุโลม 

มำตรำ ๑๐๓/๑ บรรดำควำมผิดท ่บัญญัติไว้ในหมวดน ้ ให้ถือเป็นควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำท ่หรือ ควำมผิดต่อ
ต ำแหน่งหน้ำท ่รำชกำรหรือควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำท ่ในกำรยุติธรรมตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ด้วย 
2. ประมวลกฎหมายอาญา 

มำตรำั ๑๕๒ั ผู้ใดเป็นเจ้ำพนักงำนั ม หน้ำท ่จัดกำรหรือดูแลกิจกำรใดั เข้ำม ส่วนได้เส ยเพ่ือประโยชน์ ส ำหรับตนเอง
หรือผูั้อัื่นเนื่องดั้วยกิจกำรนั้น ต้องระวำงโทษจ ำคุก ตั้งแต่หนึั่งปีถงึสิบปี และปรับตั้งแต่สองพัันับำทถัึงสองหมื่นบำท 
3. ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำท ่ของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๔๓ ประกำศโดยอำศัยอ ำนำจตำม มำตรำ ๑๐๓ ของ พ.ร.บ. ป.ป.ช. เมื่อวันท ่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๔๓ ม  ผลบังคับใช้ 
เมื่อวันท ่ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๔๓ 
ข้อ ๓ เป็นบทนิยำมควำมหมำยของค ำหรือข้อควำม ดังน ้ “กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำ” หมำยควำม
ว่ำ กำรรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อื่นใดจำกญำติหรือจำกบุคคลท ่ให้กันในโอกำสต่ำงๆ โดยปกติตำมขนบธรรมเน ยม ประเพณ หรือ วัฒนธรรม หรือให้
กันตำมมำรยำทท ่ปฏิบัติกันในสังคม 

“ญำติ” หมำยควำมว่ำ ผู้บุพกำร  ผู้สัืบสันดำน พั ่น้องรว่มบดิำมำรดำ หรอืรว่มบิดำหรัือมำรดำัเด ยวกัน ลุง ป้ำ น้ำ อำ คู่
สมรส ผู้บุพกำร หรือผู้สืบสันดำนของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรัือผู้รับบุตรบุญธรรมั“ประโยชน์อัื่นใด” หมำยควำมว่ำ สิ่งท ่ม 
มูลค่ำ ได้แก่ 
(๑) กำรลดรำคำ 
(๒) กำรรบัควำมบันเทิง (๓) กำรรับบริกำร 
(๔) กำรรับกำรฝึกอบรม 
(๕) สิ่งอื่นใดในลักษณะเด ยวกัน 
ข้อ ๔ ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำท ่ของรัฐผู้ใด รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จำกบุคคลนอกเหนือจำก ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดอัน
ควรได้ 
- ตำมกฎหมำย 
- กฎ 
- ข้อบังคับ 
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ท ่ออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย เว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดย ธรรมจรรยำตำมท ่
ก ำหนดไว้ในประกำศน ้ 
ข้อ ๕ เจ้ำหน้ำท ่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำได้ ดังต่อไปน ้ 
(๑) รับทรัพย์สินหรัือประโยชน์อื่นใดจำกญำติ ซ่ึงให้โดยเสน่หำตำมจ ำนวนท ่เหมำะสมตำมฐำนำนุรูปั(๒) รับทรัพย์สินหรัือ
ประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลอัื่นซึ่งมิใช่ญำติม รำคำหรัือมูลค่ำในกำรรบัจำกแตล่ะ 
บุคคล แต่ละโอกำสไม่เกินสำมพันบำท 

(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท ่กำรให้นั้นเป็นกำรใหใ้นลักษณะให้กับบุคคลทัว่ไป ข้อ ๖ กำรรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดจำกต่ำงประเทศ 
- ผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว 

- ม รำคำหรือมูลค่ำเกัินกว่ำสำมพัันบำทไม่ว่ำจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่ม เหตุผลควำมัจ ำเป็นท ่จะตั้องรับไว้เพัืั่อ
รักษำไมตร  มิตรภำพ หรือควำมสัมพัันธ์อัันด ระหวั่ำงบุคคล ให้เจ้ำหน้ำท ข่องรัฐผู้นั้นัรำยงำนรำยละเอั ยดขั้อเทจ็จรัิงเกั ่ยวกับ
กำรรับทรัพย์สินหรัือประโยชน์ดังกล่ำว ให้ผัู้บังคัับบัญชำทรำบโดยเร็วัหำกผู้บังคับบัญชำเห็นว่ำไม่ม เหตุท ่จะอนุญำตให้
เจ้ำหน้ำท ่ผู้นั้น ยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำวนั้นไว้ เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้ำหน้ำท ่ของรัฐผัู้นัั้นส่งมอบทรัพย์สิน
ให้หน่วยงำนของรัฐ ท ั่เจ้ำหน้ำท ่ของรัฐผู้นั้นัสังกัดโดยทันท  
ข้อ ๗ กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท ่ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ หรือม รำคำหรือมูลค่ำมำกกว่ำ ท ่ก ำหนดไว้ในข้อ ๕ 

- เจ้ำหน้ำท ่ของรัฐได้รับมำแล้วโดยม ควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท ่ต้องรับไว้เพ่ือรักษำไมตร  มิตรภำพ หรือควำมสัมพัันธ์อัันด  
ระหวั่ำงบุคคล เจ้ำหน้ำท ั่ของรัฐผู้นั้น ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเก ่ยวกับกำรรับทรัพย์สินหรัือัประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชำัซึ่งเป็น
หัวหน้ำส่วนรำชกำร ผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจ ฯลฯ ท ่เจ้ำหน้ำท ่ของ รฐัผูั้นัั้นสัังกััด โดยทัันทั ท ั่สำมำรถกระทำได้ เพัืั่อใหั้
วัินัิจฉัยวั่ำมั เหตัุผล ควำมจ ำเปั็น ควำมเหมำะสมและสมควรัท ่จะให้เจ้ำหน้ำท ่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็น
สิทธิของตนหรือไม่ 

ในกรณั ท ่ผู้บังคับบัญชำ ฯลฯ ม คำสั่งวั่ำไม่สมควรรับทรััพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำวกั็ให้คัืนทรพัย์สินั หรือประโยชน์
นั้นแก่ผู้ให้โดยทันท กรณ ท ่ไม่สำมำรถคืนให้ได้ต้องส่งมอบทรพัย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำวให้เป็น สิทธิของหน่วยงำนท ่เจ้ำหนั้ำท ่
ของรัฐผู้นั้นสังกััดโดยเร็ว 
เมื่อได้ด ำเนินกำรตำมควำมในวรรค ๒ แล้ว ให้ถอืว่ำเจ้ำหน้ำท ่ของรัฐผู้นั้นไมั่เคยได้รับทรัพย์สินหรือั ประโยชน์ดังกล่ำวเลย
ผู้บังคบับัญชำซึ่งเป็นหัวหน้ำสั่วนรำชกำรดังตั่อไปน ้ 
(๑) ระดับกระทรวงหรือเท ยบเท่ำ 
(๒) (๒) กรรมกำรหรือผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจ หรือของหน่วยงำนของรัฐ ให้แจ้งรำยละเอ ยด 
(๓) ข้อเท็จจริงเก ่ยวกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อผู้ม อ ำนำจแต่งตั้งถอดถอน 
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(๓) ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรในองคั์กรอัิสระตำมรฐัธรรมนูญ 
(๔) ผู้ด ำรงต ำแหน่งท ่ไม่ม ผู้บังคับบัญชำท ่ม อ ำนำจถอดถอน ให้แจ้งต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. (๕) ผู้ด ำรงต ำแหนง่ สส. สว.
สมำชิกสภำท้องถิ่น (สก.สจ.สท.อบต.) ให้แจ้งต่อประธำนสภำ 
ท ่เจ้ำหน้ำท ่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมำชิกเพ่ือด ำเนินกำรวินิจฉัยและม ค ำสั่ง 
ข้อ ๘ หลักเกณฑั์ ตำมประกำศฉบับน ้ให้ใช้บังคับแกั่ผู้ซึั่งพั้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำท ่ของรัฐมำแล้วไม่ถัึง 
๒ ป ีด้วย 
4. พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มำตรำ ๑๒๒ เจ้ำหน้ำท ่ของรัฐผู้ใดฝ่ำฝืนบทบัญญัติ มำตรำ ๑๐๐ มำตรำ ๑๐๑ หรือมำตรำ ๑๐๓ ต้องระวำงโทษ จ 
ำคุกไมเ่กินสำมปีหรือปรับไม่เกัินหกหมื่นบำท หรอืทั้งจำทั้งปรับ กรณั ควำมผิดตำมมำตรำ 
๑๐๐วรรคสำม หำกเจ้ำหน้ำท ข่องรัฐผู้ใดพิสูจน์ไดว้่ำตนมิได้รู้เห็น ยินยอมด้วยในกำรท ่คู่สมรสของตนด ำเนิน กิจกำรตำมมำตรำ 
๑๐๐ วรรคหนึ่งให้ถัือว่ำผู้นั้นไมั่ม ควำมผิด 
 
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 
ประกำศ ณ วันท ่ 3 มิถุนำยน พ.ศ.2562 

(นำยเฉลิม ซอนค ำ) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลประทัดบุ 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

*************************** 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประทัดบุ ม หน้ำท ่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแกั่

ประชำชน ตำมพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองคั์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแกั้ไขัเพัิ่มเตัิมถัึง (ฉบับท ่ 7) 
พ.ศ.2562 และพระรำชบัญญััติก ำหนดแผนและขัั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่ัองคั์กรปกครองส่วนทั้องถิ่น พ.ศ.2542 
แกั้ไขเพัิ่มเตัิม (ฉบับท ่ 3) พ.ศ.2560 และหน้ำท ่ตำมทั ั่กฎหมำยอัื่นัก ำหนด เพ่ือให้เกิดควำมโปรง่ใสในกำรใช้ดลุยพินิจในกำร
ออกค ำสั่งอนุญำต อนุมัติ ในภำรกิจขององค์กำร บริหำรส่วนตำบลประทัดบุ เปั็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล จึงได้กำหนด
มำตรกำรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลยพัินิจัของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำท ่ไว้ ดังน ้ 

1. ให้เจ้ำหน้ำท ่ทัุกคนปฏัิบัติงำนให้เป็นไปตำมขัั้นตอนของคูม่ัือกำรปฏิบัติงำนหรัือคู่มัือกำรัให้บริกำร
ประชำชน 
2. กำรใช้ดุลยพินิจ ต้องเป็นไปตำมกฎหมำยบัญญัติให้กระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดโดยอิสระ 

3. ผู้บังคับบัญชำทุกระดับชั้นต้องก ำกับดูแล และตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ ผู้ใต้บังคัับบัญชำ ให้เป็นไป
ตำมคัู่มัือกำรปฏิบัติงำนหรือคูั่มือกำรให้บริกำรประชำชน เพัื่อให้กำรใช้ดุลยพินิจัเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง 
4. ขั้นตอนกำรใช้ดุลยพัินิจต้องประกอบเหตุผล ดังน ้ 
4.1 ขั้นตอนแรก เรื่องเดิม ท ่มำของข้อมูลจำกแหล่งไหน อย่ำงไร 

4.2 ขั้นตอนสอง ขั้อเท็จจรัิงอัันเป็นสำระสำคัญ ซึ่งกำรวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้นต้องัตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงท ่เกิดขึ้นจำกพยำนหลักฐำนท ่ม อยู่เพ ยงพอต่อกำรพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่ำได้เกิดข้ึนหรือไม่ 
4.3 ขั้นตอนท ่สำม ขั้อกฎหมำย ท ่อ้ำงอัิงประกอบขั้อเท็จจริงตำม(4.2) ท ่เกั ่ยวข้อง 
และเป็นสำระส ำคัญ 
4.4 ขั้นตอนท ่ส ่ ข้อพิจำรณำและข้อสนับสนุน ซึ่งใช้ดุลยพินิจจะต้องพิจำรณำ 
ตัดสินใจว่ำ กฎหมำยได้ก ำหนดให้ใช้ดุลยพินิจได้เพ ยงประกำรเด ยว หรือหลำยประกำร ซึ่งสำมำรถตัดสินใจใช้ อ ำนำจหรือไม่ก็
ได้ หรือจะเลือกกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมท ่กฎหมำยก ำหนด 

5.ให้เจ้ำหน้ำท ่ทุกหน่วยงำนพิจำรณำ ตรวจสอบหรือทบทวนคู่มือกำรปฏิบัติงำนหรือคู่มือ กำรให้บริกำร
ประชำชนเป็นปััจจุบัน อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

ประกำศ ณ วันท ่ 3 เดือนมิถุนำยน พ.ศ.2562 

(นำยเฉลิม ซอนค ำ) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประทัดบุ 



 
 

ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเร ยนการทุจริต 
*************************** 

ตำมพระรำชบัญญัติระเบ ยบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.2534 และทั ่แกั้ไขเพัิ่มเติม พระัรำชกฤษฎ กำว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธ กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท ่ด  พ.ศ.2546 และระเบ ยบสำนัก นำยกรัฐมนตร ว่ำด้วยกำรจัดกำร
เรื่องรำวร้องทุกข์ พ.ศ.2552 ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธ กำรในกำรปฏิบัติ รำชกำรท ่เกั ่ยวขอ้งกัับกำรบริกำรประชำชน โดย
ยึดหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท ่ด  เพัื่อประโยชน์สุขของัประชำชน และได้ก ำหนดให้ผู้ท ่ได้รับควำมเดือดร้อนหรือเส ยหำย
จำกกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท ่หรือส่วน รำชกำร หรอืจ ำเป็นต้องให้ส่วนรำชกำรช่วยเหลัือ ม สิทธิ์เสนอคำร้องทุกข์ต่อส่วน
รำชกำรท ่เกั ่ยวข้องได้ 

เพัื่อให้กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท ั่และส่วนรำชกำรม ประสิทธิภำพเพัิ่มยิั่งขึ้น ส่งผลให้กำรับริกำรประชำชน
เป็นไปด้วยควำมสะดวก โดยประชำชนได้รับประโยชน์และเกัิดควำมพัึงพอใจสูงสุด จึงัก ำหนดให้องคก์ำรบริหำรส่วนตำบล
ประทัดบุ ถือปฏิบัติ ดังน ้ 

1. ก ำหนดช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเร ยน ท ่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้สะดวกและให้ ประชำสัมพัันธ์ช่องทำง
กำรร้องเร ยนให้ประชำชนได้ทรำบโดยทั่วถึง 

2. ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรรับเรื่องร้องเร ยน ลักษณะเรื่องร้องเร ยนอย่ำงชัดเจน และพิจำรณำ ด้วยควำม
ละเอ ยดรอบคอบ 

3. ก ำหนดกระบวนกำรตรวจสอบและแก้ไขปัญหำอย่ำงชัดเจน โดยอำจตั้งคณะกรรมกำร ตรวจสอบัหรือ
คณะท ำงำนชุดปฏิบัติกำรเคลื่อนท ่เร็วลงพื้นท ่แก้ไขปัญหำ ประชุมหำรือแนวทำงกำรแก้ไข ปัญหำร่วมกััน หรือกรณ กำรกระท ำ
ผิดของเจ้ำหน้ำท ่ ให้ม กำรว่ำกล่ำวตักเตือนหรือลงโทษตำมระเบ ยบขั้อักฎหมำยท ่ก ำหนด 

4.ช ้แจงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร และแจ้งควำมคืบหน้ำหรือผลกำร ด ำเนินกำรให้ผู้
ร้องเร ยนทรำบเป็นระยะ รวมทัง้ให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
ประกำศ ณ วันท ่ 3 เดือนมิถุนำยน พ.ศ.2564 

(นำยเฉลิม ซอนค ำ) นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลประทัดบุ 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
เรื่อง มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

********************************************* 
เพ่ือให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของแผนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร ทุจริต ระยะท ่ 

3 ( พ.ศ.2560 – 2564) ของส ำนักงำน ป.ป.ช. พระรำชกฤษฎ กำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ วิธ กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท ่ด  
พ.ศ.2546 มำตรำ 6 ท ่ก ำหนดให้กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท ่ด นั้ั นต้อง ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชำชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ม ประสิทธิภำพ เกิดควำมคุ้มค่ำในเชิง ภำรกิจของรัฐประกอบประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วน
ต ำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเก ่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของพนักงำนส่วนต ำบล พ.ศ.2545 และท ่
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน และแผนปฏิบัติกำรป้องกัันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประทัดบุ 4 ปี ( พ.ศ.2561 – 
2564) นั้น 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประทัดบุ จึงขอประกำศมำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำร  บริหำรงำนบุคคล 
เพ่ือเป็นมำตรกำรในกำรบริหำรงำนบุคคลให้ม รูปแบบ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนท ่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปั้องกัันกำรทจุริตใน
กำรปฏิบััติงำนด้ำนบรัิหำรงำนบุคคล รวมทั้งสำมำรถทำใหั้กำรปฏิบััติงำนัม ประสิทธิภำพัดังน ้ 
การคัดเลือก 

1. กำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเข้ำรับรำชกำรและแต่งตั้งให้เป็นพนักงำนส่วนต ำบลหรือ เพัื่อแต่งตั้งพนักงำน
ส่วนต ำบลให้ด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนท ่สอบแขั่งขันได้ ในองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลนั้น 

2. กำรคัดเลือกกรณ ท ่ท เหตุพิเศษไม่จ ำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำร และแต่งตั้งให้
เป็นพนักงำนสวนต ำบลในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้น 

3. กำรสอบคัดเลือก เพ่ือแต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบลให้ด ำรงต ำแหน่งในต่ำงสำยงำนหรือ แต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งในระดับท ่สูงขึ้นในสำยงำยเด ยวกันั หรือแต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบลต ำแหน่งผู้ปฏิบัติงำน ให้ด ำรงต ำแหน่งบริหำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

4. กำรคัดเลือกั เพ่ือแต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบลให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับท ่สูงขึ้นในระดับควบ ส ำหรับ
ต ำแหน่งท ่ก ำหนดเป็นต ำแหน่งระดับควบ หรือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นนอกระดับควบส ำหรับ ต ำแหน่งท ่ก ำหนดเป็น
ต ำแหน่งส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนท ่ม ประสบกำรณ์ หรือต ำแหน่งประเภทวิชำช พเฉพำะ หรือแต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบลต ำแหน่ง
ผู้บริหำรขององคั์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ด ำรงต ำแหนั่งท ่สูงขึ้น 
กำรด ำเนินกำรคัดเลือกให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท ่ ก.อบต.ก ำหนด 
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การบรรจุแต่งตั้ง 

กำรบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นพนักงำนส่วนต ำบล เพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งใด ในองค์กรบริหำรส่วน
ต ำบลให้บรรจุและแต่งตั้งจำกผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งนั้น โดยบรรจุและแต่งตั้ง ตำมล ำดับท ่ในบัญช ผู้สอบแขง่ขันได้ 

กรณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่มั บััญช ผู้สอบแขง่ขันไดั้ในต ำแหน่งใด อำจบรรจุและแต่งตั้งัผู้สอบแข่งขันได้ 
โดยขอใช้บัญช ของคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล(ก.อบต.จังหวัด) หรือข้ำรำชกำรหรือ พนักงำนส่วนท้องถิ่นอัื่น หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสั่วนรำชกำรอ่ืนในต ำแหนั่งเด ยวกัันกับตำแหน่งท ่ัจะบรรจุเข้ำรับรำชกำรหรือต ำแหน่งอ่ืนท ่
ก ำหนดคณุวุฒิตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งท ่ก ำหนดใน มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของต ำแหน่งนั้น 
การย้าย 

กำรย้ำยพนักงำนส่วนต ำบลผู้ด ำรงต ำแหน่งหนึ่งไปด ำรงต ำแหน่งอ กต ำแหน่งหนึ่ง ให้นำยก องค์กำรบริหำร
สวนต ำบลเป็นผู้สั่งแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในประเภทและระดับเด ยวกัน โดยควำมเห็นชอบของ คณะกรรมกำรพนักงำนส่วน
ต ำบล ดังน ้ 

1. กรณ ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งประเภทและระดับเด ยวกันท ่ว่ำงในแผนอัตรำก ำลัง ผู้นั้นต้องม  คุณสมบัติตรง
ตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนั้น 

2. กรณ กำรย้ำยสัับเปล ่ยนต ำแหนั่งกัันในประเภทและระดับเด ยวกัน ผัู้นั้นต้องม คัุณสมบัติตรงัตำมมำตรฐำน
ก ำหนดต ำแหน่งนั้น 

3. กำรย้ำยพนักงำนส่วนต ำบลให้พิจำรณำถึงเหตุผลควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ของทำง รำชกำรกำรพัฒนำ
พนักงำนส่วนต ำบลเป็นหลัก และอำจพิจำรณำควำมจ ำเป็นอ่ืนๆ ท ่ต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำน ของทำงรำชกำร 
4. กำรย้ำยพนักงำนส่วนต ำบลต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑั์ท ่ ก.อบต.ก ำหนด 
การโอน 

กำรโอนพนักงำนส่วนต ำบลจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนึ่งไปแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง พนักงำนส่วนต ำบล
ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ กแห่งหนึ่งั ให้โอนและแต่งตั้งจำกพนักงำนส่วนต ำบลั ในกรณ  ใดกรณ หนึ่งให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ท ่ อบต.ก ำหนด ดังน ้ 

1. ผู้สอบแข่งขันได้ั หรือผู้สอบคัดเลือกได้ในต ำแหน่งท ่จะแต่งตั้งนั้นั หรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก เพ่ือแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งในระดับท ่สูงขึ้นนั้น 

2. ผู้ขอโอนหรือผู้ท ่ได้รับกำรคัดเลือกโดยคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล(ก.อบต.จังหวัด) ไดั้มั มตัิเหั็นชอบ
ใหั้องคั์กำรบรัิหำรสั่วนตำบลรัับโอนพนัักงำนสั่วนตำบลจำกองคั์กำรบรัิหำรสั่วนต ำบลอัืั่น มำั แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง
ผู้บริหำรในระดับท ่ไม่สูงกว่ำเดิม 
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3. ผัู้ขอโอนโดยกำรโอนสับเปล ่ยนตำแหน่งในตำแหน่งเด ยวกันและระดับเด ยวกันระหว่ำงอง๕ักำรบริหำร

ส่วนต ำบล หรือผู้ขอโอนมำแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ปฏิบัติงำนในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
4. ผัู้ท ั่คณะกรรมกำรส่วนต ำบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้มั มติใหั้โอนจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลัหนึ่งไปด ำรง

ต ำแหน่งในอ กองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลในจังหวััดเด ยวกัน 
5. ผัู้ท ั่คณะกรรมกำรส่วนต ำบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้มั มติใหั้โอนจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลัหนึ่งไปด ำรง

ต ำแหน่งในอั กองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลในต่ำงจังหวัดกัน 
การรับโอน 

กำรรับโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่นอ่ืนและกำรรับโอนข้ำรำชกำรประเภทอื่นท ่ไม่ใช้ข้ำรำชกำร กำรเมืองหรือ
ข้ำรำชกำรวิสำมัญมำบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนส่วนต ำบล ให้รับโอนและแต่งตั้งเป็นพนักงำน ส่วนต ำบลจำกผู้สอบแข่งขัน
ได้ั ผู้ได้รับกำรคัดเลือกต ำแหน่งท ่จะแต่งตั้งโดยกรณ พิเศษฯั โดยให้ด ำรงต ำแหน่งท ่ สอบแข่งขันได้ หรือได้รับกำรคัดเลือกนั้น 
และให้ได้รับเงินเดือนตำมคุณวุฒิส ำหรับต ำแหน่งนั้น เว้นแต่ ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่ำคุณวุฒิให้ได้รับเงินเดือนเท่ำกับ
เงินเดือนท ่ได้รับอยู่เดิม แต่ถ้ำไม่ม ขั้นเงินเดือนเท่ำ เงินเดือนท ่ได้รับอยู่เดิม ให้ได้รับเงินเดือนส ำหรับต ำแหน่งท ่สอบแข่งขันได้ 
หรือได้รับกำรคัดเลือกในขั้นท ่ เทั ยบไดั้ตรงกัันกัับขัั้นท ั่ไดั้รัับอยูั่เดัิมตำมตำรำงเปรั ยบเทั ยบขัั้นเงัินเดัือนแตั่ละอัันดัับท ั่
พนัักงำนสั่วนต ำบลจะั ได้รับ เมื่อได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง แต่ถ้ำผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่ำขั้นสูงของอันดับเงินเดือน
ส ำหรับ ต ำแหน่งนั้น 

กำรรับโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่นอ่ืน และกำรรับโอนข้ำรำชกำรประเภทอ่ืนตำมวรรคหนึ่งมำ บรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงำนส่วนต ำบล ในต ำแหน่งผู้บริหำร ให้รับโอนและแต่งตั้งเป็นพนักงำนส่วนต ำบล จำกผู้ได้รับกำรคัดเลือกตำม
หลักเกณฑ์และวิธ กำรก ำหนดัโดยให้มำด ำรงต ำแหน่งในระดับท ่ไม่สูงกว่ำเดิมัและ ให้ผู้ได้รับเงินเดือนในขัั้นไมั่สูงกว่ำเดิม 
การเลื่อนระดับ 

กำรเลื่อนพนักงำนส่วนต ำบลขึ้นแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับท ่สูงขึ้น ให้เลื่อนและแต่งตั้ง จำกผู้
สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกเพ่ือด ำรงต ำแหน่งนั้นได้ หรือจำกผู้ท ได้รับกำรคัดเลือกเพ่ือด ำรง ต ำแหน่งนั้น 

กำรเลื่อนและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกได้ ให้เลื่อนและแต่งตั้งตำมล ำดับท ่ ในบัญช 
สอบแข่งขันหรือบัญช สอบคัดเลือกนั้นแล้วแต่กรณ  ส ำหรับกำรเลื่อนและแต่งตั้งจำกผู้ได้รับกำรคัดเลือก ให้เลื่อนและแต่งตั้ง
ตำมควำมเหมำะสมโดยค ำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมประพฤติ และประวัติกำรรับ รำชกำร ซึ่งจะต้องเป็นผู้ม ผลงำนเป็น
ประจักษั์ในควำมสำมำรถ 
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การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
กำรเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท ่ั ก.อบต. ก ำหนดั ทั้งน ้ั ให้ พิจำรณำ

ค ำนึงถึงคุณภำพ ปริมำณงำน ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำนท ่ได้ปฏิบัติมำ ควำมสำมำรถและ ควำมอุตสำหะในกำร
ปฏิบัติงำนักำรม คุณธรรมและจริยธรรมัตลอดจนกำรรักษำวินัยัและกำรปฏิบัติตนเหมำะ สมอกับกำรเป็นพนักงำนส่วนต ำบล 
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ ณ วันท ่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2561 
 
 

(นำยเฉลิม ซอนค ำ) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลประทัดบุ 
 


