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องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการปูองกันการและปราบการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 

ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการปูองกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนัักใหั้หนั่วยงานภาครััฐมัีการดำเนัินงานอยั่างโปรั่งใสและมัีคัุณธรรม โดยใชั้ชืั่อวั่า “การประเมัินั
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 

ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการปูองกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง 
ด าเนัินการ โดยมุั่งหวัังใหั้หนั่วยงานภาครััฐทีั่เขั้ารัับการประเมัินไดั้รัับทราบผลการประเมัินและแนวทางั
ในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

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

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้คะแนนการประเมิน 65.47 คะแนน 
อยู่ในระดับัC ดังนี้ 
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จากผลการประเมินั“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐั(ITA) ประจ าปีั2563” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละั80 จะต้องมีผลคะแนนั 
85 คะแนนขึ้นไปัภายในปีั2565 พบว่าัผลคะแนนการประเมินหน่วยงานจากั3 แบบวัดัคือัแบบวัด 
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในัั(IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกั(EIT) และแบบ
ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะั(OIT) จ านวนทั้งสิ้นั10 ตัวชี้วัดัไม่มีแบบวัดใดผ่านเกณฑ์เปูาหมาย85 
คะแนนขึ้นไปานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขจึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินง ัั (ัึ้นในปีถัดไปั
ดังต่อไปนี้ัแบบวัดัIIT เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ัการใช้จ่าย
งบประมาณและทรัพย์สินของราชการัโดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องัรวมทั้งหลักการ  
มีส่วนร่วมของประชาชนัจึงควรด าเนินการ ดังนี้ั 

1) การปฏิบัติหน้าที่ัจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนัระยะเวลาและผู้รับผิดชอบใน
การให้บริการอย่างชัดเจนัสร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการัณัจุด
ให้บริการได้โดยง่ายัสะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูลัรวมทั้งก าหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณัให้โทษัตามหลักคุณธรรมและความสามารถั 

2) การใช้งบประมาณัจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณัแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุัรวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจาก 
ทุกภาคส่วนัตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอั 

  3) การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคลัจัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงานั  
(ัjob description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผยัรวมทั้งการเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานั 

  4) การใช้ทรัพย์สินของราชการัจัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการัสร้างระบบ
การก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืมัคืนัและการลงโทษอย่างเคร่งครัด- 

  5) การแก้ไขปัญหาการทุจริตัมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุด 
ของส่วนรวมมีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถัโดยจัดท ามาตรการ  
การปูองกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผยัรวมทั้งการเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่าย
และสะดวกั 

  แบบวัดัEIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพัประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติัจึงควรด าเนินการดังนี้ั 

  1) คุณภาพการด าเนินงานัประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงาน 
ด้านต่างๆัอย่างทั่วถึงัและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
อย่างสม่ าเสมอั 

  2) ประสิทธิภาพการสื่อสารัจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลัและมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและ
ต่อเนื่อง 

  3) การปรับปรุงระบบการท างานัสร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
เพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบัและส่งเสริมให้ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวกั 
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  แบบวัดัOIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่างัๆัที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบน

เว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึงัและแสดงเจตนารมณ์ในการปูองปรามการ
ทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมัจึงควรด าเนินการดังนี้ั 

  1) การเปิดเผยข้อมูลัเน้นการเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานัประกอบด้วย
ข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไปังบประมาณัการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคลั
รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ัและมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปัและการให้บริการ
ผ่านระบบัe-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่ายัทุก
ช่วงเวลาัทั้งนี้ัต้องเป็นการเข้าถึงผ่านัURL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรงั 

  2) การปูองกันการทุจริตัจัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินั ITA ก่อนจะศึกษา
และวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาัจากนั้นจัดท า  
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมัที่ส าคัญั
ต้องมีการพัฒนาทักษะัความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบ  
ให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3. การวิิเคราะหิ์ผลการประเมิน 
จากการประเมินคัุณธรรมและความโปรง่ใสจำแนกตามแต่ละตััวชี้วััด ขององคั์การบรัิหารสั่วนั

ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด
ในประเด็นที่ตอ้งพััฒนาให้ดีขึ้น หรือประเด็นที่เป็นขั้อบกพร่องที่ต้องแกั้ไขโดยเร่งด่วน ดังตอ่ไปนี ้

3.1 ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ (I1-I6) ได้คะแนนประเมินร้อยละ 94.29  
ั ั เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน (IIT) เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน ระเบียบ กฎหมายทีั่เกี่ยวขั้องกัับองคั์กรปกครองสั่วนทั้องถิั่น มีความโปร่งใส ปฏิบััตัิงานตามขั้นตอน 
มัีความรัับผัิดชอบ/ มีคุณธรรม 

- ผลการประเมินอยู่ในระดับค่อนข้างสูงัผู้ประเมินเป็นบุคลากรภายในส่วนใหญ่มีความเห็น  
ต่อหัวข้อการประเมินในระดับมากและมากที่สุดัแสดงให้เห็นว่าบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามข้ันตอน เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติและมีความรับผิดชอบ 

3.2  ตัวชีวั้ดที่ 2 การใช้งบประมาณ (I7-I12) ได้คะแนนประเมินร้อยละิ 80.27 
ั  เป็นการประเมินการรับรู้บุคลากรภายในั(IIT) เกี่ยวข้องกับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจ าปีัการใช้จ่าย งบประมาณักระบวนการจัดซื้อัจัดจ้างัและการเบิกจ่ายเงินัมีลักษณะคุ้มค่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ัโปร่งใส ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้งบประมาณ 

- ผลการประเมินอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ผู้ประเมินเป็นบุคลากรภายใน ส่วนใหญ่มีการรับรู้ 
เกี่ยวกับการใช้งบประมาณประจ าปี และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุต่างๆ และการตรวจรับพัสดุ 
ในลักษณะโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

3.3  ตัวช้ีวัดที ่3 การใช้อ านาจ (I13-I18) ได้คะแนนประเมินร้อยละ 84.14  
เป็นการประเมินการรับรู้บุคลากรภายใน (IIT) ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง

ในประเด็นเกี่ยวกับการ มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ การใช้อ านาจสั่งการให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อการบริหารงานบุคคล 
 

/- ผลการประเมิน… 
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- ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ผู้ประเมินเป็นบุคลากรภายในส่วนใหญ่มีความเห็น  
ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาในการมอบหมายงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน และด้านอ่ืนๆ  
เป็นธรรมและเท่าเทียม แต่มีบางประเด็นที่ยังมีข้อบกพร่องต้องแก้ไข ได้แก่ัการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ที่ผู้ประเมินมีความเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไม่ได้มาจากผลงานอย่างแท้จริง 

3.4 ตัวช้ีวัดที ่4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (I19-I24) ได้คะแนนประเมินิร้อยละ 77.93 
ั  เป็นการประเมินการรับรู้บุคลากรภายใน (IIT) ต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
โดยประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก แนวปฏิบัติและกระบวนการขออนุญาต 
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และการก ากับดูแล ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

- ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลางัผู้ประเมินเป็นบุคลากรภายใน ส่วนใหญ่มีการรับรู้ 
เกี่ยวกับแนวทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ หรือการยืมทรัพย์สินของทางราชการของบุคลากรภายนอก 
แต่อย่างมีประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขัได้แก่ัขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของทางราชการ  
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานัมีความสะดวกมากน้อยเพียงใดักรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ  
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงาน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด รู้แนวทางปฏิบัติ 
ของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้องมากน้อยเพียงใด  และหน่วยงานมีการก ากับ
ดูแลและตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ เพ่ือปูองกันมิให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
มากน้อยเพียงใด เป็นต้น 

3.5 ตัวช้ีวัดที ่5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต (I25-I30) ได้คะแนนการประเมิน ร้อยละ 83.62  
ั  เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน (IIT) ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงาน โดยประเมินจากผู้บริหารสูงสุดที่ให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต การทบทวนนโยบายปูองกัน
การทุจริต มีการเฝูาระวังตรวจสอบเรื่องทุจริต และลงโทษทางวินัย การสร้างความเชื่อมั่นของช่องทาง 
การร้องเรียน และการน าผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยตรวจสอบภายนอก  
ไปปรับปรุงระบบ ปูองกันการทุจริต 

- ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ผู้ประเมินเป็นบุคลากรภายใน ส่วนใหญ่มีการรับรู้ 
นโยบายของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต ให้ความส าคัญในการปูองกันการทุจริตภายในหน่วยงาน  
มีการด าเนินการเฝูาระวังการทุจริต การตรวจสอบการทุจริต และช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตัภายใน
หน่วยงาน 

3.6 ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน (E1-E5) ได้คะแนนการประเมินร้อยละ 82.27  
ั  เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ/ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (EIT) ต่อคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลัก 
ตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนด การให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้
ข้อมูลแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ ในการเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนๆ เพ่ือแลกกับการอนุมัติ อนุญาต 
และบริการอ่ืนๆ นอกจากนีั้ยัังประเมัินการรัับรูั้เกีั่ยวกัับการบรัิหารงานและการด าเนัินงานในภาพรวม 
ที่จะตั้องค านัึงถัึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
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- ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง  ผู้ประเมินเป็นบุคคลภายนอกที่มารับบริการ 
หรือมาติดต่อราชการ ส่วนใหญ่มีการรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการในแต่ละส่วนงาน   
รับรู้ว่าได้รับบริการเท่าเทียมกัน และไม่มีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ จากผู้มารับบริการ แต่มี 
บาง ประเด็นที่มีผลประเมินค่อนข้างต่ า เป็นประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน ปฏิบัติงานให้บริการโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด  ตามระยะเวลาที่ก าหนดมากน้อย
เพียงใด เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแกั่ผู้มาติดต่ออัื่นๆอย่างเท่าเทัียมกันมากน้อยเพัียงใด 
เป็นต้น 

3.7 ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาริ(E6-E10) ได้คะแนนประเมินร้อยละ 85.46 
   เปั็นการประเมัินการรัับรูั้ของผูั้รัับบรัิการ/ผูั้มาตัิดตั่อ/ผูั้มัีสั่วนไดั้สั่วนเสัียขององคั์กรปกครอง
สั่วนทั้องถิั่นั(EIT) ต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่อง
ต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
และประเมินถึงความสามารถ ในการชี้แจงและตอบค าถาม รวมทั้งช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถแสดงความ
คิดเห็นและร้องเรียนการทุจริต 

- ผลการประเมินอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ผู้ประเมินเป็นบุคลากรภายนอกที่มารับบริการ 
หรือมาติดต่อราชการบางส่วนมีการรับรู้เกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารของหน่วยงาน  แต่ช่องทางดังกล่าว 
ยังไม่ หลากหลายและเข้าถึงยากส าหรับผู้มารับบริการในพ้ืนที่ หัวข้อการประเมินนี้ เป็นประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
ที่ต้องแก้ไข ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานให้มีการเข้าถึงง่าย หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลงาน 
หรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรัับทราบอยั่างชััดเจนมากนั้อยเพัียงใด มัีชั่องทางรัับฟัังความคัิดเหั็นเกีั่ยวกัับ 
การด าเนัินงาน/ การให้บริการ หรือไม่ หน่วยงานมีการชี้แจงตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับั 
การด าเนินงานได้อย่าง ชัดเจนมากน้อยเพียงใด 
3.8 ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน (E11-E15) ได้คะแนนประเมินร้อยละิ79.69  
ั  เปั็นการประเมัินการรัับรูั้ของผูั้รัับบรัิการ/ผูั้มาตัิดตั่อ/ผูั้มัีสั่วนไดั้เสัียขององคั์กรปกครอง
สั่วนทั้องถิั่นั(EIT) ต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
หน่วยงาน มีการปรับปรุงการให้บริการ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 
และ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อปรับปรุงการให้บริการ 

- ผลการประเมัินระดัับปานกลาง ผูั้ประเมัินเปั็นบัุคคลภายนอกทีั่มารัับบรัิการหรัือมาตัิดตั่อั
ราชการ มีความเห็นต่อการปรับปรุงระบบการท างานของหน่วยงานในทางที่ดีขึ้น  แต่ยังมีเป็นประเด็น 
ที่เป็นขั้อบกพร่องทีั่ต้องแก้ไข ได้แก่ เจั้าหน้าที่ของหนั่วยงานมัีการปรับปรัุงคุณภาพการปฏิบััติงาน/การ
ให้บรัิการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดี
ขึ้นมาก น้อยเพียงใด มีความโปร่งใสมากขึ้นมากน้อยเพียงใด 

3.9 ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (O1-O33) ได้คะแนนประเมินร้อยละ 58.83 
ั  เป็นการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบัััััั 
5 ประเด็น ดังนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐาน ได้แกั่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสััมพัันธ์ การปฏิสััมพัันธ์ข้อมูล 
2. การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน การให้บริการ 
3. การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี การจัดซื้อจัดจ้าง 

หรือแผนการจัดหาพัสดุ 
 



-6- 
 

4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลั ได้แก่ั นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การด าเนินการตามนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   5. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงานั ได้แก่ั การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการ
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

- ผลการประเมินอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย เป็นการประเมินการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงาน 
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนได้ทราบผลการด าเนินงานของหน่วยงาน  ผู้ประเมิน 
เป็นบุคคลภายนอกการเปิดเผยข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ผ่านเว็บไซต์ มีการเปิดเผยข้อมูล 
ไมค่รบถ้วนัและไม่ตรงประเด็นัท าให้ได้คะแนนค่อนข้างน้อยัซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องแก้ไขัได้แก่ัการบริหารงานั
ซึ่งมีสาเหตุมากจาก การดำเนัินงานตามแผนงาน ในบางครั้งผูั้ปฏัิบััตัิงาน ไมั่มัีการเกั็บขั้อมัูล การรวบรวม
ขั้อมัูลัและสรัุปการให้บริการในทุกแผนงานท าให้ข้อมูลเอกสารที่เผยแพร่ไม่ครบถ้วน  จึงได้คะแนนต่ า 
จึงต้องปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรต่อไป 
3.10 ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (O34 – O48) ได้คะแนนประเมินร้อยละ 18.17 
    เป็นการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้ทราบ 2 ประเด็น คือ 
   1. การด าเนินการเพ่ือปูองกันการทุจริต 

2. มาตรการภายในเพ่ือปูองกันการทุจริต ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของ
หน่วยงานที่จะปูองกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง หรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

- ผลการประเมินอยู่ในระดัับต่ ามาก เป็นการประเมินการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานผ่าน
เว็บไซต์ัของหน่วยงาน เพัื่อใหั้ประชาชนได้ทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ผัูั้ประเมัินเป็นหน่วยงาน
ภายนอก ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เป็นปัจจุบัน 
และไม่มีข้อมูลการประเมินความเสี่ยงทุจริตัแสดงเพียงรายงานการตรวจสอบภายในัจึงได้คะแนนต่ าจึงต้อง
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรต่อไป 

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมิินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิินงานของหน่วยงานท่าน 
   4.1 ผลการประเมิินตามแบบวิัดการรับรูิ้ของผู้มิีส่วนไดิ้เสียภายใน (IIT)  ได้คะแนนร้อยละั
84.05 อยู่ในระดับปานกลาง บ่งชี้ให้เห็นว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีการรับรู้ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืน 
ภายในหน่วยงาน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนด รับรู้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน การใช้อ านาจ 
ของผู้บังคับบัญชา ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินการปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติ    
ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สิน 
ของทางราชการไปใช้   และรับรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวกับการให้ 
ความส าคัญของผู้บริการสูงสุดของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริ งจัง เป็นต้น โดยสิ่งที่ควรเป็น 
ประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวชิี้วิัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ การรับรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการ 
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ โดยยึดหลักั
มาตรฐาน มีความโปร่งใส เท่าเทัียมกััน 

1. พัฒนาระบบบริการให้มีมาตรฐานัั 
เท่ า เที ยมกั น ั เ ช่ น ั มี ร ะบบบั ต รคิ ว          
ให้ความส าคัญกับการให้บริการผู ้มา 
ก่อนหลััง 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการ 
สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการให้บริการ 
อย่างเท่าเทียม ไม่เห็นแก่พวกพ้องตนเอง 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ การรั บรู้ เ กี่ ย วกั บแผนการ ใช้ จ่ ายัั
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงานั
และการใช้จ่ายงบประมาณ 

1. มีการจัดการความรู้ภายในองค์กร
ด้านแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
2.ััสร้างการมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ  ภายในองค์กรั
และให้มีช่องทางในการให้บุ คลากร
ภายในหน่วยงานสามารถ แจั้งเบาะแส 
ที่สงสััย โดยมัีมาตรการคุ้มคอรง 
ผู้ร้องเรียน 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ การรับรู้เกี่ยวกับการ ใช้อ านาจของ  
ผู้บังคับบัญชา ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับ การมอบหมายงาน การประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม และไม่
เลือกปฏิบัติ 

1. จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานและ 
ก าหนดผลงานที่จะใช้ประเมินผลการ 
ปฏิบัติให้ชัดเจน 
2. ก าหนดเกณฑ์การประเมินบุคลากร 
ตามผลการประเมินการปฏิบัติงานและ 
ให้สอดคล้องกับคุณภาพของผลงาน 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สิน 
ของทางราชการ 

การรับรู้แนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน 
เกี่ยวกบัการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

1. สร้างแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
หรือการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ 
2. มีมาตรการก ากับและตรวจสอบการ 
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหา 
การทุจริต 

การรับรู้การแก้ไขปัญหาการทุจริตของ 
หน่วยงาน 

1.ั จัดช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ให้กับบุคลากรภายในและประชาชนัััั 
ในพ้ืนที ่ 
2.ัประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน 
ร้องทุกข์ให้กับประชาชนได้รับทราบทั่วถึง 

 

 
 
 



 
   4.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ได้คะแนน 
ร้อยละ 82.46 อยู่ในระดับปานกลาง บ่งชี้ให้เห็นว่าผู้รับบริการหรือมาติดต่อราชการบางส่วนมีการรับรู้ 
เกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารของหน่วยงาน แต่ช่องทางดังกล่าวยังไม่หลากหลายและเข้าถึงยากส าหรับผู้มารับ 
บริการในพัื้นที ่โดยสิ่งทีค่วรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอัียด ดังนี้ 
 

ตัวชิี้วิัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการ 
ด าเนินงาน 

การรับรู้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
โดยยึดหลักตามมาตรฐานัขั้นตอน 
และก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
อย่างเคร่งครัด และต้องเป็นไปอย่าง 
เท่าเทัียมกััน ไม่เลือกปฏิบัติ 

1.ัประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและ 
ขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ 
อย่างทั่วถึง  
2.ัส ่ง เสริมให้ม ีการฝึกอบรมพัฒนา
เพ่ิมพูนทักษะและความรู้ เกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการ 
สื่อสาร 

การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึง 
ง่ายไม่สลับซับซ้อนัการปฏิบัติของ 
เจ้าหน้าที่ัมีการชี้แจงและตอบค าถาม
ได ้อย่างชัดเจน 

1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผย
ข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
ให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล  
2.ัมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบ 
การท างาน 

การรับรู้ของผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ/   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต ่อการปรับปร ุง 
ระบบการท างานในประเด็นที่เกี่ยวกับ 
คุณภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
หน่วยงานมีการปรับปรุงการให้บริการ/ 
การปรับปรุงการท างาน  มีัการน า  
เทคโนโลยีมาใช้ในการท างาน 

1.ัสร้างกระบวนการปรึกษาหารือ 
ระหว ่างผู ้บ ร ิหารและบ ุคลากร เ พื ่อ 
ร่ วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรค 
ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
2.ัส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชน 
ทั ่ว ไปมีส ่วนร่วมในการแสดงความ 
คิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนา 
3. ปรับปรุงคูณภาพและมาตรฐานการ 
ให้บริการได้โดยสะดวก 
4.ัมี การ พัฒนาทั กษะความรู้ คว ามัั
สามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของ
หน่ วยงานในการปรั บปรุ งระบบให้ 
ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสาผ่านเว็บไซต์
ไดั้อยั่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณ (OIT) ได้คะแนนประเมิน 

ร้อยละั38.79 อยู่ในระดับต่ ามากับ่งชี้ให้เห็นว่าการวางระบบเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆั ของหน่วยงานเพ่ือให้
สาธารณชนได้รับทราบนั้นัมีรายละเอียดข้อมูลที่ไม่ครอบคลุมและไม่ชัดเจน  ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล
แนวทางและมาตรการส่งเสริมเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานมีค่อนข้างน้อยัเพ่ือเป็นการ
ปูองกันหรือลดปัญหาการทุจริตให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยของหน่วยงานั โดยสิ่งที่ควรเป็น
ประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดัดังนี้ 
 

ตัวชิี้วิัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมัูล การเปิดเผยข้อมูล 
- ข้อมูลพัื้นฐาน 
- การประชาสัมพันธ์ 
- การปฏิสััมพัันธ์ขั้อมูล 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูลัหัวข้อัQ&A การ
ให้บริการัหัวข้อัE-Service และการ
ส่งเสริมความโปร่งใส  หัวข้อ ช่องทาง
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และช่องทาง
การรับฟังความคิดเห็น ต้องสมัครสมาชิก 
ท าให้ไม่ได้คะแนน เนื่องจากมี ความ
ยุั่งยากในการตัิดตั่อสืั่อสารัจัึงตั้อ ง
แกั้ ไขชั่องทางการตัิดตั่อัให้เข้าถึงง่าย 
ไม่ซับซ้อน (ไม่ต้องสมัครสมาชิก) 

ตัวชี้วัดที่ 10 การปูองกัน
การ ทุจริต 

การเปิดเผยข้อมูล ส า ธ า รณะมีวัตถุ- 
ประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น 
คือ 
- การด าเนินการเพ่ือปูองกันการทุจริต 
- มาตรการภายในเพื่อปูองกันการ
ทุจริต 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นัััั
รูปธรรมมีความชัดเจนส่งเสริมบุคลากร 
ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต 

 
 
 
 
 
 
 



 
5. ข้อเสนอแนะ ในการจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ

ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ให้ดีขึ้น 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

การก ากับติดตาม 

1. การรับรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานัหรือการให้ั
บริการแก่ผู้มาติดต่อโดย
ยึดหลักมาตรฐานมีความ
โปร่งใสเท่าเทียมกัน 

- พัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการ 
สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมไม่เห็น
แก่พวกพ้องตนเอง 
- ก าหนดมาตรการ 

ส านักปลัด  
กองคลัง  
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

 ต.ค.63ั-ัก.ย.64 รายงานด าเนนิการใน
ประชุมองค์กรั
ประจ าเดือนตลุาคมั
2564 

2.ั ให้ ความรู้ เรื่ องการ
ประเมิน คุณธรรมและ
คว า ม โป ร ่ง ใ ส ใน กา ร
ด าเนินงานของหน่วยงาน
รัฐ 

-ัรณรงค์/อบรมให้ความรู้
เรื่องการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

ส านักปลัด  ต.ค.63ั-ัก.ย.64 รายงานด าเนนิการใน
ประชุมองค์กรั
ประจ าเดือนตลุาคมั
2564 

3. ตรวจสอบและต่ออายุ
เว็บไซต์ให้ทันก าหนดเวลา
พร้อมเผยแพร่ข้อมูลให้
ประชาชนทราบ 

- ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ ของหน่วยงานให้เป็น
ปัจจุบัน 
- ก าหนดมาตรการ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

 ต.ค.63ั-ัก.ย.64ั รายงานด าเนนิการใน
ประชุมองค์กรั
ประจ าเดือนตลุาคมั
2564 

4. มีช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น เรื่องการ
ร้ อ ง เ รี ย น ร้ อ ง ทุ ก ข์ ที่
ห ล า ก ห ล า ย ส ะ ด ว ก 
รวดเร็ว 

-ัป ระชาส ัมพ ัน ธ ์ช ่อ งทา ง
การรับฟังความคิดเห็น การรับ
เรื่ องร้ อง เรี ยนร้ องทุ กข์ ัให้
บุคลากรภายในหน่วยงาน และ
ประชาชนในพื้นที่ทราบ  โดย
ประชาสััมพัันธ์หลายช่องทาง 
-ัก าหนดมาตรการ 

ส านักปลัด  ต.ค.63ั-ัก.ย.64 รายงานด าเนนิการใน
ประชุมองค์กรั
ประจ าเดือนตลุาคมั
2564 

5. การปูองกันการทุจริต -ัการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เป็นรูปธรรมัมีความ
ชัดเจนัส่งเสริมบุคลากร ให้มี
ทั ศ น ค ติ ั ค่ า นิ ย ม ั ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 

ส านักปลัด  
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

 ต.ค.63ั-ัก.ย.64ั รายงานด าเนนิการใน
ประชุมองค์กรั
ประจ าเดือนตลุาคมั
2564 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ั  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุั ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ
ปูองกัน การทุจริต  ประจ าปัีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  เพัื่อใหั้การพัฒนาการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลประทัดบุั สูงตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐั
ในภาพรวมขององคั์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล จึงก าหนดมาตรการ
ภายในตามเกณฑ์การประเมินดังกล่าวเพ่ือให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
   1.  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
   2. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
   3. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

4. มาตรการการปูองกันการรับสินบน 
5.  มาตรการปูองกัันการขัดกัันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
6.  มาตรการการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรัักษาประโยชน์สาธารณะ 
7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
8. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
9. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

เรื่อง  มาตรการให้ผู้มิีสิ่วนได้ส่วนเสียมิีส่วนร่วมในการด าเนิินงาน 
********************************** 

ั  ตามที่พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพััฒนาทั้องถิ่น องคั์การบริหารส่วนั
ต าบลประทัดบุ จึงได้ก าหนดมาตรการ และกลไกการเปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการด าเนินงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลและ/ 
หรือรับฟงัความคิดเหน็ของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพัื่อใหั้การด าเนินงานมีคัุณภาพมากยิ่งขัึ้น 

ขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และขั้อเสนอแนะจากการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาในั
ประเด็นความสอดคลั้องกัับภารกิจหรือยุทธศาสตร์ รวมถึงความเกี่ยวขั้องของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่องทางทัี่หลากหลาย เช่น ติดประกาศ เว็บไซต์ สื่อั
สังคมออนไลน์ วารสาร เป็นต้น 

3. รับฟังความคัิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพัื่อใหั้ได้มาซึ่งขั้อมูล ขั้อเทั็จจริงั
และความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ 

4. เปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ไม่ว่า 
จะเป็นในลักษณะการเข้าร่วมในการ จัดท าแผนงาน การวางแผน หรือการด าเนินงาน 

ั  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 
 
      
 
      ัั(นายพิเชฐัับุญประสิทธิ์( 
ััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลัรักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลัปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

********************************** 
ั  เพัื่อใหั้การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  เป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริม 
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 

1. ให้เจ้าหน้าที่ของ องคั์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่เกัี่ยวกับการจัดซืั้อจัดั
จ้างด าเนินการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง  และการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

2. ให้เจ้าหน้าที่ องคั์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ซึ่งปฏัิบัติหน้าที่เกัี่ยวกับการจัดซืั้อจััดจ้างั
ดำเนินการบันทัึกรายละเอัียด วิธีการ และขัั้นตอนการจัดซืั้อจัดจ้างภาครัฐในระบบเครัือข่ายสารสนเทศ ของั
กรมบัญชีกลาง ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement e-GP ) ตามวิธีกรมบัญชีกลางก าหนดแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 

1) จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
2) ท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
3) ด าเนินการจัดหา 
4) ขออนุมัติสั่งซื้อหรือจ้าง 
5) การท าสัญญา 
6) การบริหารสัญญา 

3. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารสั่วนต าบลประทัดบุ ซึั่งปฏิบัติหน้าที่เกัี่ยวกับการจัดซื้อั
จัดจ้างเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

4. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ซึ่งปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอ านาจหน้าที่ของตนหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างกับองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

5. ให้หัวหน้าหน่วยงาน ก ากับ ดูแล การปฏัิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใตั้บังคับบััญชาซึ่งปฏิบัติั
หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 
 
      
 
      ัั(นายพิเชฐัับุญประสิทธิ์( 
ััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลัรักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลัปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 



 

 

 
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

********************************** 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 มาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ  

ต้องจัด ให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย ตามมาตรา 9 วรรคแรก (1) – (8) ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจ 
ดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด  และเพ่ือให้เกิดการ
บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และเกิดความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จึงได้ก าหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้ 
   1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

1.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอย่างน้อยตาม มาตรา 7 พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 43 และมาตรา 44 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการับ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และไม่เผยแพร่ข้อมูลตาม มาตรา 14 และ 15 พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. 2440 

 1.2 ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน โดยค านึงถึง
ความเหมาะสมกับสถานการณ ์และความพร้อมของบุคลากร/ทรัพยากรในหน่วยงาน 

1.3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ 

1.4 ให้ความสำคัญกัับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมัั่นคงปลอดภัยบน
เวั็บไซต์ 
   2. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

2.1 ลักษณะ /ประเภท ข้อมัูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่ 
(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
(2)   สรุปอ านาจหน้าทีั่ที่สำคัญและวิธีดำเนินงาน 
(3) ั ัสถานที่ติดตั่อเพัื่อขอรบัขั้อมูลข่าวสาร หรอืค าแนะนาในการติดตั่อกับหน่วยงาน

ของรัฐ 
(4) ักฎ ข้อบังคับ คาสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน และนโยบาย 
(5) แผนงาน โครงการ ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณัผลผลิต/ 

ผลลัพธ์ของโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
(6) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
(7) อ่ืนๆตามความเหมาะสม 

2.2 ระบุวิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระบุเวลาการด าเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน 

3. ก าหนดกลไกการก ากับติดตามการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล โดยแต่งตั้งคณะทางานหรือ 
มอบหมายเจั้าหน้าที่ของหน่วยงานในการดัูแลเวั็บไซต์ เพัื่อให้มีการดำเนินงานเผยแพร่ขั้อมูลอย่างต่อเนืั่องเป็นั
ปัจจุบัน รายงานผลการดำเนัินงาน สรุปปัญหา และอัุปสรรคตอ่หวัหน้าสั่วนราชการ 
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         ั(นายพิเชฐัับุญประสิทธิ์( 
ััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลัรักษาราชการแทน 

 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลัปฏิบัติหน้าที่ 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
 เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบน 

********************************** 
 
ั  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุัอ าเภอปราสาทัจังหวัดสุรินทร์ มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการปูองกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นัโดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงพระรามัให้บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลดงพระรามแนวทางปฏิบัติการ
ต่อต้านการให้สินบน 

1.ัผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่องคั์การบริหารสั่วนตำบล ต้องปฏิบัติตามระเบัียบั
สำนักนายกรัฐมนตรีวั่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 และประกาศั
คณะกรรมการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ 
อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 และแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1.1 การให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาได้เฉพาะ 
กรณีตามปกติประเพณีนิยม และต้องมีมูลค่าไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
แห่งชาติก าหนด 

1.2 ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และครอบครัวจะรับของขวัญจากััั
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น 
    (1) การรับตามปกติประเพณีนิยมที่ก าหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ 

(2)   การรับที่เป็นการแจกจ่ายทั่วไป หมายถึง เป็นของขวัญที่รับตามโอกาสหรือ 
ประโยชน์ที่ให้กับบุคคลทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจงัทั้งนี้ัของขวัญดังกล่าวต้องมีมูลค่าไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการ 
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนด 

2.ัการบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพ่ือสาธารณกุศล หรือสาธารณประโยชน์ ต้องเป็นไปอย่าง 
โปร่งใสตรวจสอบได้ มีหลักฐานที่ชัดเจน ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

3. การสนับสนุนทางการเงินแก่องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน หรือผู้ได้รับการ 
สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ และต้องมี
หลักฐาน การเบิกจ่ายที่ชัดเจน ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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      ัั(นายพิเชฐัับุญประสิทธิ์( 
ััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลัรักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลัปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
เรื่อง มาตรการปิ้องกันการขิัดกันระหวิ่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สิ่วนรวม 

*************************** 
เพัื่อให้การดำเนินงานขององคั์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ั ัััั

เปั็นธรรมัปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนัองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุัจึงได้ก าหนดมาตรการปูองกัน
การ ขัดกัันระหวั่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 

1. สั่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การแกั้ปัญหาหรือจััดการั
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กร ััั
การจัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กรัฝุายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบ      ั
และนโยบาย และเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี  เจ้าหน้าที่ต้องจัดการ 
กับเรื่องส่วนตนเพือ่หลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากทัี่สุดเท่าทัี่ท าได้ และผู้บริหารกั็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย 

2.ัสนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิดการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย 
กระบวนการแสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิด   
มีวิธีการต่างๆเช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากตำแหน่งที่เกัี่ยวขั้องกัับผลประโยชน์ทับซ้อนั
การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพัันธ์ทีั่อาจมีผลต่อการปฏัิบัติหน้าทีั่ถือเป็นขัั้นตอนแรกของการั
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้า จะท าให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้าง
ความ เชื่อมั่นแกั่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย 

3.ัสร้างวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดลั้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการั
ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ซึ่ง 
ต้องอาศัยวิธีการดังนี้ 

3.1 ให้ข้อแนะน า และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์
และ การปฏิบัติ รวมถัึงการใช้กฎเกณฑั์ที่มใีนสภาพแวดลั้อมการทำงาน 

3.2 ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่
สบาย ใจในการเปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ท างาน 

3.3 ปูองกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพ่ือมิให้มี
ผู้น าไปใช้ในทางทัี่ผิด 

3.4 ให้เจ้าหน้าที่มัีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ท างาน 

3.5 วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของ
ตนเองที่ต้องท าตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 

3.6 ปูองกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพ่ือมิให้มี
ผู้น าไปใช้ในทางท่ีผิด 
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      ัั(นายพิเชฐัับุญประสิทธิ์( 
ััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลัรักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลัปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

 



 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
เรื่อง มาตรการการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

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

ั การขััดกันระหวั่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามความในมาตรา 100 แห่งั
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวั่าด้วยการปูองกัันและปราบปรามการทุจริตักล่าวถึงประโยชน์ส่วนบุคคลั
ประโยชน์ส่วนรวม และขอบเขตของการกระท าที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม ดังนี้ 

ประโยชน์ส่วนบุคคล หมายถึง การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐััััััั
ในสถานะเอกชนได้ท ากิจกรรมหรือได้การกระท าต่างๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว ญาติ เพ่ือนหรือของ
กลุ่มในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ เช่นการประกอบอาชีพ การค้า การลงทุน เพ่ือหาประโยชน์
ในทาง การเงินหรือในทางทรัพย์สินต่างๆ เป็นต้น 

ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ หมายถึงการที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
หน่วยงานของรัฐ) ได้ กระท าการใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่ อัันเป็นการด าเนินการในอัีกส่วนหนึ่ง ที่
แยกออกมาจากการัด าเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระท าการใดๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมี
วัตถุประสงค์หรือมเีปูาหมายเพืั่อประโยชน์ของสั่วนรวม หรอืการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง
การที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐัได้ตกอยู่ในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ในรูปแบบต่างๆตามที่กฎหมายบัญญัติห้ามไว้ัััั
และยังได ้เขั้าไปพัิจารณาดำเนัินการในกัิจการสาธารณะทีั่เปั็นการดำเนัินการตามอำนาจหนั้าทีั่ในกัิจการ
ของรััฐเพัืั่อัประโยชน์ของรัฐัแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐพิจารณาได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝงหรือได้
น าประโยชน์ ส่วนตนเข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจัหรือเข้าไปเกี่ยวข้องในการตัดสินใจในการด าเนินการใดๆั
ตามอ านาจ หน้าที่ของการด าเนินงานที่เป็นกิจการส่วนรวมของรัฐรูปแบบของการกระท าที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

1. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราว ในกิจการทีั่เป็นของส่วนตนเพัื่อประโยชน์
ส่วนตัวของัเจ้าหน้าที่ของรัฐและท าให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์ 

2. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่างๆ เช่น การรับของขวัญฯ และผล
จากการรัับทรััพยั์สัินนั้น ไดั้สั่งผลหรัือมัีผลตั่อการตััดสัินใจในการดำเนัินการตามอำนาจหนั้ าที่ของเจั้าหนั้าที่
ของรััฐในการปฏิบัติหน้าที่ 

 

/3.ัการที่เจ้าหน้าที่... 
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3. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไดั้ใช้ขอ้มูลภายในของรัฐ ซึ่งเปน็ข้อมูลทีั่มีความสำคัญตั่อการกำหนดั
นโยบาย หรือการสั่งการตามกฎหมายหรือตามอำนาจหน้าที่และได้ใช้ขั้อมูลนั้นเพัืั่อประโยชน์ส าหรับตนเองั
ครอบครัว บริวาร ญาติหรือพวกพั้อง และจะส่งผลกระทบท าให้การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพหรือั
อาจจะส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐเกิดการเอื้อประโยชน์หรือท าให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม  

การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ท างานพิเศษต่างๆ โดยใช้เวลาในระหว่างที่จะต้องปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ให้กับรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ 

  1. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้เข้ามาท าธุรกิจกัับหน่วยงานภาครัฐ ในลักษณะที่เข้ามามีส่วนได้
เสียในสัญญาต่างๆัทีไ่ด้ทำไว้กับหน่วยงานของรัฐ 

2.ัการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ท างานในภาคเอกชน ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอ านาจ
หน้าที่ของ เจ้าหน้าที่รัฐนั้น ในภายหลัังอัันเป็นเวลาต่อเนือ่งเมือ่ได้พั้นจากการเป็นเจั้าหน้าที่ของรัฐแล้ว 

  3. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ก าหนดโครงการสาธารณะและได้น าโครงการฯนั้น ไปลงในพ้ืนที่
ของตน เพั่ือเอัืั้อประโยชน์ส่วนตนหรือของพวกพั้อง 

ั การขััดกันระหวั่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมัเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการฝุาฝืน
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐัการกระท าต่างๆของเจ้าหน้าที่ของรัฐและคู่สมรสที่จะต้องห้ามกระท าหรือห้าม
ด าเนินกิจการตามทีม่าตรา 100 ได้ก าหนดหั้ามไว้และหากมัีการฝุาฝืนจะตั้องได้รับโทษทางอาญา ประกอบกับั
บรรดาความผิดที่เกี่ยวกับเรื่องนี้กฎหมายให้ถือว่าเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ัหรือความผิดต่อต าแหน่ง 
หน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาอีกด้วย  

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   1. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรา 
100 ได้บัญญัติ ห้ามเจ้าหน้าทีั่ของรัฐท าธุรกิจกัับหน่วยงานของรัฐ รวมถัึงการห้ามมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ไดั้
ท าไวั้กับัหน่วยงานของรัฐและการห้ามเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นในธุรกิจของเอกชน การห้ามรัับสัมปทาน
หรือคงถัือัไว้ซึ่งสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม
รวมถึงการเป็น ผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือได้ทำสัญญาในลักษณะ
ดังกล่าวและยงัได้ับัญญัติห้ามการเขา้ไปมีส่วนได้เสียในฐานะต่างๆ ในธุรกิจของเอกชน เช่น การทำงานในฐานะ
พนัักงานหรือัลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน ทีั่มีความเกัี่ยวขั้องเชืั่อมโยงกัับอำนาจหน้าทีั่ของเจ้าหน้าที่รัฐนั้น และ
ยังห้ามตลอดัถึงการด าเนินกิจการในภายหลัังอัันเป็นเวลาที่ตั่อเนื่องกันเมื่อได้พั้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
มาแลว้ยังไม่ัถึงสองป ีและได้บัญญัติห้ามการด าเนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะเดียวกัน
กับท่ีได ้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ด าเนินกิจการไว้ด้วย 

มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นคู่สัญญาหรัือมีส่วนไดั้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น

ปฏัิบัติหน้าที่ในฐานะทัีั่เป็นเจ้าหน้าทีั่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ด าเนินคดี 
  (๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท ที่เขั้าไปเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของ

รัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏัิบัตัิหน้าที่ในฐานะ…ฯลฯ 
 

/(๓) รับสัมปทาน... 
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  (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ...ฯลฯ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ...ฯลฯ อันมี 

ลักษณะผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรัือทางอั้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุั้นในห้างหุ้นส่วนหรือั
บริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 

   (๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการที่ปรัึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างของ
เอกชนัซึ่งอยู่ภายใตั้การกำกับ ดูแล ควบคุมหรือตรวจสอบของหนั่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกััดอยู่
หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธัุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัด
หรือแย้งตอ่ประโยชน์ส่วนรวม หรอประโยชน์ทางราชการหรือกระทบตั่อความมีอัิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม 
ทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  *ััให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจั้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสองัั 
โดยให้ถือว่าการด าเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ั มาตรา ๑๐๑ ให้น าบทบัญญัตัิมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของผู้ซึ่งพั้นจาก
การเป็นัเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไมั่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผัู้ถือหุ้นไม่เกัินรั้อยละห้าของจ านวน
หุ้นทั้งหมดัที่จ าหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งมิใช่บรัิษัทที่เป็นคู่สััญญากัับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 
๑๐๐ (๒)ัทีไ่ด้รับอนญุาตตามกฎหมายวั่าด้วยหลัักทรัพยั์และตลาดหลักทรัพย์ 

ั มาตราั๑๐๒ับทบัญญัติมาตราั๑๐๐ัมิให้น ามาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจก ากับัดูแลัควบคุมัหรือตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทจ ากัดหรือ
บริษัท มหาชนจ ากัดมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้น
หรือเข้าร่วมทุน 

ั มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดจากบุคคล 
นอกเหนัือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือกฎ ขั้อบังคับทีั่ออกโดยอาศััยอำนาจตามั
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวน 
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

ั บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้นจาก
การเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปี ด้วยโดยอนุโลม 

ั มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
หรือ ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมาย
อาญา ด้วย 
   2. ประมวลกฎหมายอาญา 

ั มาตราั ๑๕๒ั ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานั มีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใดเข้ามีส่วนได้เสีย 
เพ่ือประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผูั้อัื่นเนื่องดั้วยกิจการนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึั่งปีถงึสิบปี และปรับ 
ตั้งแตส่องพัันบาทถัึงสองหมื่นบาท 
 

/3. ประกาศ... 
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3. ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ั  เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
พ.ศ.๒๕๔๓ ประกาศโดยอาศัยอ านาจตาม มาตรา ๑๐๓ ของ พ.ร.บ. ป.ป.ช. เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๔๓ มี ผลบังคบัใช้ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๓ 

ข้อ ๓ เป็นบทนิยามความหมายของค าหรือข้อความ ดังนี้ “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน
ใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันใน
โอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

“ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สัืบสันดาน พัี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรัือมารดา
เดียวกัน ลุง ปูา น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรัือผู้รับบุตรบุญธรรมั
“ประโยชน์อัื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ 

(๑) การลดราคา 
(๒) การรับความบันเทิง (๓) การรับบริการ 
(๔) การรับการฝึกอบรม 
(๕) สิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด จากบุคคล
นอกเหนือจาก ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดอันควรได้ 

- ตามกฎหมาย 
- กฎ 
- ข้อบังคับ 

ั  ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 
โดย ธรรมจรรยาตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับทรัพย์สินหรัือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติ ซ่ึงให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสม

ตามฐานานุรูป 
(๒) รับทรัพย์สินหรัือประโยชน์อื่นใดจากบคุคลอัื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรัือมูลค่าในการรับ

จากแตล่ะบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ 
- ผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว 
- มีราคาหรือมูลค่าเกัินกว่าสามพัันบาทไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผล

ความัจ าเป็นที่จะตั้องรับไว้เพัืั่อรักษาไมตร ีมิตรภาพ หรือความสัมพัันธ์อัันดีระหวั่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้นัรายงานรายละเอัียดขั้อเท็จจรัิงเกัี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรัือประโยชน์ดังกล่าว ให้ผัู้บังคัับบัญชาทราบ
โดยเร็วัหากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้น ยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว
นั้นไว้ เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผัู้นัั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐ ทีั่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นัสังกัดโดยทันที 
 
 

/ข้อ ๗ การรับ... 
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ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมูลค่า
มากกว่า ที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕ 

- เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ 
หรือความสัมพัันธ์อัันดี ระหวั่างบุคคล เจ้าหน้าทีั่ของรัฐผู้นั้น ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรัือั
ประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาัซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ที่เจ้าหน้าที่ของ 
รฐัผูั้นัั้นสัังกััด โดยทัันทัีทีั่สามารถกระทำได้ เพัืั่อใหั้วัินัิจฉัยวั่ามัีเหตัุผล ความจ าเปั็น ความเหมาะสมและสมควรั
ที่จะให้เจ้าหน้าทีข่องรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 

ในกรณัีที่ผู้บังคับบัญชา ฯลฯ มีคำสั่งวั่าไม่สมควรรับทรััพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวกั็ให้คัืน
ทรัพย์สินัหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันทีกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ต้องส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์
ดังกล่าวให้เป็น สิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหนั้าทีข่องรัฐผู้นั้นสังกััดโดยเร็ว 
ั  เมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรค ๒ แล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไมั่เคยได้รับ
ทรัพย์สินหรือัประโยชน์ดังกล่าวเลยผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าสั่วนราชการดังตั่อไปนี ้

(๑) ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า 
(๒) (๒) กรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้ง

รายละเอียด 
(๓) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน 
(4) ประธานกรรมการและกรรมการในองคั์กรอัิสระตามรฐัธรรมนูญ 
(5) ผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจถอดถอน ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.      
(6) ผู้ด ารงต าแหน่ง สส. สว.สมาชิกสภาท้องถิ่น (สก.สจ.สท.อบต.) ให้แจ้งต่อประธานสภาที่

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิกเพ่ือด าเนินการวินิจฉัยและมีค าสั่ง 
ั  ข้อ ๘ หลักเกณฑั์ ตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับแกั่ผู้ซึั่งพั้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาแล้วไม่ถัึงั ๒ ปี ด้วย 
   4. พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๑๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝุาฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา 
๑๐๓ ต้องระวางโทษ จ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกัินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณัีความผิดตาม
มาตราั๑๐๐วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็น ยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตน
ด าเนิน กิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่งให้ถัือว่าผู้นั้นไมั่มีความผิด 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 
 
      
 
      ัั(นายพิเชฐัับุญประสิทธิ์( 
ััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลัรักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลัปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

*************************** 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ 

สูงสุดแกั่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคั์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแกั้ไขั
เพัิ่มเตัิมถัึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญััติก าหนดแผนและขัั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ั
องคั์กรปกครองส่วนทั้องถิ่น พ.ศ.2542 แกั้ไขเพัิ่มเตัิม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 และหน้าที่ตามทัีั่กฎหมายอัื่นั
ก าหนด เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลยพินิจในการออกค าสั่งอนุญาต อนุมัติ ในภารกิจขององค์การ 
บริหารส่วนตำบลประทัดบุ เปั็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้กำหนดมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพัินิจั
ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไว้ ดังนี้ 

1. ให้เจ้าหน้าที่ทัุกคนปฏัิบัติงานให้เป็นไปตามขัั้นตอนของคู่มัือการปฏิบัติงานหรัือคู่มัือการั
ให้บริการประชาชน 
   2. การใช้ดุลยพินิจ ต้องเป็นไปตามกฎหมายบัญญัติให้กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยอิสระ 

3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องก ากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคัับบัญชา 
ให้เป็นไปตามคัู่มัือการปฏิบัติงานหรือคูั่มือการให้บริการประชาชน เพัื่อให้การใช้ดุลยพินิจัเป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง 
   4. ขั้นตอนการใช้ดุลยพัินิจต้องประกอบเหตุผล ดังนี้ 

4.1 ขั้นตอนแรก เรื่องเดิม ที่มาของข้อมูลจากแหล่งไหน อย่างไร 
4.2 ขั้นตอนสอง ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งการวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้นต้องตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนจากพยานหลักฐานที่มีอยู่เพียงพอต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าได้เกิดขึ้นหรือไม่ 
4.3 ขั้นตอนที่สาม ขั้อกฎหมาย ที่อ้างอัิงประกอบขั้อเท็จจริงตาม(4.2) ที่เกัี่ยวข้องและเป็น

สาระส าคัญ 
4.4 ขั้นตอนที่สี่ ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน ซึ่งใช้ดุลยพินิจจะต้องพิจารณาตัดสินใจว่า 

กฎหมายได้ก าหนดให้ใช้ดุลยพินิจได้เพียงประการเดียว หรือหลายประการ ซึ่งสามารถตัดสินใจใช้ อ านาจ
หรือไม่ก็ได ้หรือจะเลือกกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กฎหมายก าหนด 

5.ให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานพิจารณา ตรวจสอบหรือทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือ การ
ให้บริการประชาชนเป็นปััจจุบัน อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 
 
      
 
      ัั(นายพิเชฐัับุญประสิทธิ์( 
ััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลัรักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลัปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 



 
 
 
 
 

 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  

เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
*************************** 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และทัี่แกั้ไขเพัิ่มเติม พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 และระเบียบสานัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.2552 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติ 
ราชการที่เกัี่ยวข้องกัับการบริการประชาชน โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพัื่อประโยชน์สุขของั
ประชาชน และได้ก าหนดให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือส่วน  
ราชการ หรอืจ าเป็นต้องให้ส่วนราชการช่วยเหลัือ มีสิทธิ์เสนอคำร้องทุกข์ตอ่ส่วนราชการที่เกัี่ยวขอ้งได้ 

เพัื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีั่และส่วนราชการมีประสิทธิภาพเพัิ่มยิั่งขึ้น ส่งผลให้การั
บริการประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวก โดยประชาชนได้รับประโยชน์และเกัิดความพัึงพอใจสูงสุด จึงั
ก าหนดใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ก าหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวกและให้ 
ประชาสัมพัันธ์ช่องทางการร้องเรียนให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วถึง 

2. ก าหนดหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน ลักษณะเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน และพิจารณา 
ด้วยความละเอียดรอบคอบ 

3. ก าหนดกระบวนการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน โดยอาจตั้งคณะกรรมการ 
ตรวจสอบัหรือคณะท างานชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วลงพ้ืนที่แก้ไขปัญหา  ประชุมหารือแนวทางการแก้ไข 
ปัญหาร่วมกััน หรือกรณีการกระท าผิดของเจ้าหน้าที่ ให้มีการว่ากล่าวตักเตือนหรือลงโทษตามระเบียบ 
ขั้อักฎหมายที่ก าหนด 

4.ัชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการด าเนินการ และแจ้งความคืบหน้าหรือผลการ 
ด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะ รวมทัง้ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 
 
      
 
      ัั(นายพิเชฐัับุญประสิทธิ์( 
ััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลัรักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลัปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
เรื่อง มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

********************************************* 
เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ 

ทุจริตัระยะที่ั3 ( พ.ศ.2560 - 2564) ของส านักงาน ป.ป.ช. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ัััััััััั
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น
ต้อง ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าัััั
ในเชิงภารกิจของรัฐประกอบประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์  เรื่องหลักเกณฑ์และ 
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
และแผนปฏิบัติการปูองกัันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 4 ปี ( พ.ศ.2561 – 2564) นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จึงขอประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใสในการ  
บริหารงานบุคคล เพ่ือเป็นมาตรการในการบริหารงานบุคคลให้มีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และปั้องกัันการทจุริตในการปฏิบััติงานด้านบรัิหารงานบุคคล รวมทั้งสามารถทำใหั้การปฏิบััติงานั
มีประสิทธิภาพัดังนี้ 

การคัดเลือก 
1. การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนต าบลหรือ 

เพัื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่สอบแขั่งขนัได้ ในองคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้น 
2. การคัดเลือกกรณีที่ทีเหตุพิเศษไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

และแต่งตั้งให้เป็นพนักงานสวนต าบลในองคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้น 
3. การสอบคัดเลือก เพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงานหรือ 

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในสายงายเดียวกันัหรือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน 
ให้ด ารงต าแหน่งบริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   4. การคัดเลือกัเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในระดับควบ 
ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับควบ หรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นนอกระดับควบส าหรับ 
ต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ หรือต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
หรือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งผู้บริหารขององคั์การบริหารส่วนต าบลให้ด ารงต าแหนั่งที่สูงขึ้นััััััั
การด าเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ัอบต. ก าหนด 

การบรรจุแต่งตั้ง 
การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด         

ในองค์กรบริหารส่วนต าบลให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนั้น  โดยบรรจุและแต่งตั้ง 
ตามล าดับที่ในบญัชีผู้สอบแขง่ขันได้ 
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กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มัีบััญชีผู้สอบแข่งขันไดั้ในต าแหน่งใด อาจบรรจุและแต่งตั้งั
ผู้สอบแข่งขันได้ โดยขอใช้บัญชีของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือข้าราชการหรือ 
พนักงานส่วนท้องถิ่นอัื่น หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น หรือสั่วนราชการอ่ืนในต าแหนั่งเดียวกัันกับตำแหน่งที่ั
จะบรรจุเข้ารับราชการหรือต าแหน่งอ่ืนที่ก าหนดคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดใน  
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งนั้น 
ิ  การย้าย 

การย้ายพนักงานส่วนต าบลผู้ด ารงต าแหน่งหนึ่งไปด ารงต าแหน่งอีกต าแหน่งหนึ่ง  ให้นายก 
องค์การบริหารสวนต าบลเป็นผู้สั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในประเภทและระดับเดียวกัน โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 

1. กรณีย้ายไปด ารงต าแหน่งประเภทและระดับเดียวกันที่ว่างในแผนอัตราก าลัง  ผู้นั้นต้องมี 
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 

2. กรณีการย้ายสัับเปลี่ยนต าแหนั่งกัันในประเภทและระดับเดียวกัน ผัู้นั้นต้องมีคัุณสมบัติตรงั
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนั้น 

3. การย้ายพนักงานส่วนต าบลให้พิจารณาถึงเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทาง  
ราชการการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเป็นหลัก และอาจพิจารณาความจ าเป็นอ่ืนๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
ของทางราชการ 

4. การย้ายพนักงานส่วนต าบลต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑั์ที ่ก.อบต.ก าหนด 
การโอน 
การโอนพนักงานส่วนต าบลจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนึ่งไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

พนักงานส่วนต าบลในองค์การบริหารส่วนต าบลอีกแห่งหนึ่งัให้โอนและแต่งตั้งจากพนักงานส่วนต าบลัในกรณี 
ใดกรณีหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี อบต.ก าหนด ดังนี้ 

1. ผู้สอบแข่งขันได้ั หรือผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้นั หรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้นนั้น 

2. ผู้ขอโอนหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.จังหวัด) 
ไดั้มัีมตัิเหั็นชอบใหั้องคั์การบรัิหารสั่วนตำบลรัับโอนพนัักงานสั่วนตำบลจากองคั์การบรัิหารสั่วนต าบลอัื่น ัั
มาัแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารในระดับท่ีไม่สูงกว่าเดิม 

3. ผัู้ขอโอนโดยการโอนสับเปลี่ยนตำแหน่งในตำแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกันระหว่างัั
องค์ัการบริหารส่วนต าบล หรือผู้ขอโอนมาแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล 

4. ผัู้ทีั่คณะกรรมการส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้มัีมติใหั้โอนจากองค์การบริหารส่วนต าบลั
หนึ่งไปด ารงต าแหน่งในอีกองคก์ารบริหารส่วนต าบลในจังหวััดเดียวกัน 

5. ผัู้ทัี่คณะกรรมการส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้มัีมติใหั้โอนจากองค์การบริหารส่วนต าบลั
หนึ่งไปด ารงต าแหน่งในอัีกองคก์ารบริหารส่วนต าบลในต่างจังหวัดกัน 
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การรับโอน 
การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนและการรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนที่ไม่ใช้ข้ าราชการ 

การเมืองหรือข้าราชการวิสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบล ให้รับโอนและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 
ส่วนต าบลจากผู้สอบแข่งขันได้ัผู้ได้รับการคัดเลือกต าแหน่งที่จะแต่งตั้งโดยกรณีพิเศษฯัโดยให้ด ารงต าแหน่งที่ 
สอบแข่งขันได้ หรือได้รับการคัดเลือกนั้น และให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิส าหรับต าแหน่งนั้น เว้นแต่ ผู้นั้น
ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิให้ได้รับเงินเดือนเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม  แต่ถ้าไม่มีขั้นเงินเดือนเท่า 
เงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม ให้ได้รับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับการคัดเลือกในขั้นที่ เทัียบ
ไดั้ตรงกัันกัับขัั้นทีั่ไดั้รัับอยูั่เดัิมตามตารางเปรัียบเทัียบขัั้นเงัินเดัือนแตั่ละอัันดัับทีั่พนัักงานสั่วนต าบลจะัได้รับ 
เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง แต่ถ้าผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนส าหรับ 
ต าแหน่งนั้น 

การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน และการรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนตามวรรคหนึ่งมา 
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบล ในต าแหน่งผู้บริหาร ให้รับโอนและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบล 
จากผู้ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดัโดยให้มาด ารงต าแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม ัััั
และให้ผู้ได้รับเงินเดือนในขัั้นไมั่สูงกว่าเดิม 

การเลื่อนระดับ 
การเลื่อนพนักงานส่วนต าบลขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้เลื่อนและแต่งตั้ง 

จากผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกเพ่ือด ารงต าแหน่งนั้นได้ หรือจากผู้ทีได้รับการคัดเลือกเพ่ือด ารง 
ต าแหน่งนั้น 

การเลื่อนและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกได้ ให้เลื่อนและแต่งตั้งตามล าดับที่ 
ในบัญชีสอบแข่งขันหรือบัญชีสอบคัดเลือกนั้นแล้วแต่กรณี ส าหรับการเลื่อนและแต่งตั้งจากผู้ได้รับการคัดเลือก 
ให้เลื่อนและแต่งตั้งตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และประวัติการรับ 
ราชการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีผลงานเป็นประจักษั์ในความสามารถ 

การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ัก .อบต. ก าหนดัทั้งนี้ 

ให้ พิจารณาค านึงถึงคุณภาพ ปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถ
และความอุตสาหะในการปฏิบัติงานัการมีคุณธรรมและจริยธรรมัตลอดจนการรักษาวินัยัและการปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนต าบล 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 
 

      
      ัั(นายพิเชฐัับุญประสิทธิ์( 
ััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลัรักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลัปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 


