
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
------------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล 
   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันกำรและปรำบกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.)                     
ได้พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำง                   
ควำมตระหนักให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่ำ “กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนิน งำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment:ITA) 
   ปัจจุบันกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ                
ได้ถูกก ำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี 3  
(พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งถือเป็นกำรยกระดับให้เป็นกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐให้เป็น “มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน่วยงำนภำครัฐท่ัวประเทศจะต้อง
ด ำเนินกำร โดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐท่ีเข้ำรับกำรประเมินได้รับทรำบผลกำรประเมินและแนวทำง                        
ในกำรพัฒนำและยกระดับหน่วยงำนในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปี 
พ.ศ. 2563 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิง ได้คะแนนกำรประเมิน 48.62 คะแนน (ระดับA)                    
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน กำรประเมินรายละเอียดผลการประเมินตามตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้ 

แบบ น  ำห
นัก 

ตัวชี วัด ข้อค ำถำม คะแนน คะแนนแต่ละด้ำน 
ท่ี จ ำนวน 

 
 

IIT 

 
 

30 

1 กำรปฏิบัติหน้ำท่ี I1-6 6 89.21  
 

25.60 
2 กำรใช้งบประมำณ I7-12 6 86.25 
3 กำรใช้อ ำนำจ I13-18 6 88.03 
4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร I19-24 6 81.23 
5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต I25-30 6 82.03 

 
EIT 

 
30 

6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน E1-5 5 75.66  
22.69 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร E6-10 5 70.60 

8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน E11-15 5 80.61 

OIT 40 9 กำรเปิดเผยข้อมูล O1-33 33 6.67 1.33 
10 กำรป้องกันกำรทุจริต O34-48 15 0.00 

รวม   49.62 
    
 
 



 

จำกเป้ำหมำย “กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( ITA) 
ประจ ำปี 2563” ท่ีก ำหนดให้หน่วยงำนท่ีเข้ำรับกำรประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ น
ไป ภำยในปี 2565 พบว่ำ ผลคะแนนกำรประเมินหน่วยงำนของท่ำนจำก 3 แบบวัด  คือ แบบวัดกำรรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) และแบบตรวจกำร
เปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) จ ำนวนทั งสิ น 10 ตัวชี วัด มีแบบวัดท่ีมีคะแนนผ่ำนเกณฑ์เป้ำหมำย (85 
คะแนนขึ นไป) คือ แบบวัด IIT   ซึ่งสะท้อน ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์
สูงสุดและค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่ำงชัดเจน   

ส่วนแบบวัดท่ีมีคะแนนต่ ำกว่ำเกณฑ์เป้ำหมำย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด EIT OIT จึงมีข้อเสนอแนะ
เพื่อกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มีผลกำรประเมินท่ีดียิ่งขึ นในปีถัดไป ดังต่อไปนี  

แบบวัด EIT เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำรท่ีมีต่อคุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำรอย่ำง
มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและไม่ เลือกปฏิบั ติ  จึงควรด ำเนินกำรดังนี  1 ) คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั นตอนกำรให้บริกำรงำนด้ำนต่ำงๆ อย่ำงท่ัวถึง และส่งเสริมให้มีกำรฝึกอบรม
พัฒนำเพิ่มพูนทักษะและควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 2) ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร จัดท ำส่ือ
ประชำสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนให้ง่ำยต่อกำรเข้ำถึงข้อมูล และมีกำรปฏิสัมพันธ์
แลกเปล่ียนข้อมูลข่ำวสำรกันอย่ำงชัดเจนและต่อเนื่อง 3) กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน สร้ำงกระบวนกำร
ปรึกษำหำรือระหว่ำงผู้บริหำรและบุคลำกรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็น
ระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริกำรและประชำชนท่ัวไปมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือให้ค ำแนะน ำใน
กำรพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำรได้โดยสะดวก 

แบบวัด OIT เป็นกำรเปิดเผยข้อมูลพื นฐำนต่ำง ๆ ท่ีเป็นปัจจุบันของหน่วยงำนสู่สำธำรณะบนเว็บไซต์
ของหน่วยงำนอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์และง่ำยต่อกำรเข้ำถึง และแสดงเจตนำรมณ์ในกำรป้องปรำมกำรทุจริต
โดยมีมำตรกำรท่ีเป็นรูปธรรม จึงควรด ำเนินกำรดังนี  1) กำรเปิดเผยข้อมูล เน้นกำรเผยแพร่ข้อมูลพื นฐำน
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วยข้อมูลด้ำนกำรบริหำรงำนท่ัวไป งบประมำณ กำรจัดซื อจัดจ้ำงหรือจัดหำ
พัสดุและกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล รวมทั งข่ำวประชำสัมพันธ์ และมีช่องทำงกำรปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริกำร
และประชำชนท่ัวไป และกำรให้บริกำรผ่ำนระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต ำแหน่งท่ีสำมำรถ
เข้ำถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่ำย ทุกช่วงเวลำ ทั งนี  ต้องเป็นกำรเข้ำถึงผ่ำน URL บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำนโดยตรง 2) กำรป้องกันกำรทุจริต จัดประชุมเตรียมควำมพร้อมเข้ำรับกำรประเมิน ITA ก่อนจะศึกษำ
และวิเครำะห์ผลกำรประเมินของปีท่ีผ่ำนมำเพื่อก ำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำ จำกนั นจัดท ำแนว
ทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรภำยในและให้มีกำรก ำกับติดตำมกำรน ำไปปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม  

ท่ีส ำคัญ ต้องมีกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงำนในกำร
ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีกำรติดต่อส่ือสำรผ่ำนเว็บไซต์ได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

 



3. การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
   จำกกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสจ ำแนกตำมแต่ละตัวชี วัด ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลห้วยปูลิง อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจ ำปี พ.ศ. 2563 มีผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี วัด
ในประเด็นท่ีต้องพัฒนำให้ดีขึ น หรือประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องท่ีต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ดังต่อไปนี  
   3.1  ตัวชี้ วัดที่  1  การปฏิบั ติหน้ าที่  ( I1-I6) ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 89.21                      
เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยใน (IIT) เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำมมำตรฐำน ระเบียบ 
กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีควำมโปร่งใส ปฏิบัติงำนตำมขั นตอน มีควำมรับผิดชอบ/
มีคุณธรรม 
   - ผลกำรประเมินอยู่ในระดับค่อนข้ำงสูง ผู้ประเมินเป็นบุคลำกรภำยใน ส่วนใหญ่มีควำมเห็น
ต่อหัวข้อกำรประเมินในระดับมำกและมำกท่ีสุด แสดงให้เห็นว่ำบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิง 
ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมโปร่งใส ปฏิบัติตำมขั นตอน เท่ำเทียม ไม่เลือกปฏิบัติและมีควำมรับผิดชอบ 
   3.2 ตัวชี้ วัดที่  2 การใช้งบประมาณ ( I7-I12) ได้คะแนนประเมินร้อยละ 86.25                 
เป็นกำรประเมินกำรรับรู้บุคลำกรภำยใน (IIT) เกี่ยวข้องกับแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปี กำรใช้จ่ำย
งบประมำณ กระบวนกำรจัดซื อ จัดจ้ำง และกำรเบิกจ่ำยเงิน มีลักษณะคุ้มค่ำเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ โปร่งใส                         
ไม่เอื อประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง รวมทั งส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้
งบประมำณ 
   - ผลกำรประเมินอยู่ในระดับค่อนข้ำงสูง ผู้ประเมินเป็นบุคลำกรภำยใน ส่วนใหญ่มีกำรรับรู้
เกี่ยวกับกำรใช้งบประมำณประจ ำปี และกระบวนกำรจัดซื อจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุต่ำงๆ และกำรตรวจรับพัสดุ
ในลักษณะโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอื อประโยชน์ให้ผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหนึ่ง 
   3.3 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ (I13-I18) ได้คะแนนประเมินร้อยละ 88.03 เป็นกำร
ประเมินกำรรับรู้บุคลำกรภำยใน (IIT) ต่อกำรใช้อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำของตนเองในประเด็นเกี่ยวกับกำร
มอบหมำยงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรคัดเลือกบุคลำกรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ กำรใช้อ ำนำจ 
ส่ังกำรให้ผู้บังคับบัญชำเพื่อกำรบริหำรงำนบุคคล 
   - ผลกำรประเมินอยู่ในระดับค่อนข้ำงสูง ผู้ประเมินเป็นบุคลำกรภำยใน ส่วนใหญ่มีควำมเห็น       
ต่อกำรใช้อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำในกำรมอบหมำยงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และด้ำนอื่นๆ                   
เป็นธรรมและเท่ำเทียม แต่มีบำงประเด็นท่ียังมีข้อบกพร่องต้องแก้ไข ได้แก่กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนท่ี                 
ผู้ประเมินมีควำมเห็นว่ำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ไม่ได้มำจำกผลงำนอย่ำงแท้จริง  
   3.4 ตัวชี้ วัดที่  4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ( I19-I24) ได้คะแนนประเมิน                 
ร้อยละ 81.23  เป็นกำรประเมินกำรรับรู้บุคลำกรภำยใน ( IIT) ต่อกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร                         
โดยประเมินจำกพฤติกรรมของบุคลำกรภำยในและบุคลำกรภำยนอก แนวปฏิบัติและกระบวนกำรขออนุญำต
ใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร และกำรก ำกับดูแล ตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
   - ผลกำรประเมินอยู่ในระดับปำนกลำง ผู้ประเมินเป็นบุคลำกรภำยใน ส่วนใหญ่มีกำรรับรู้
เกี่ยวกับแนวทำงกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร หรือกำรยืมทรัพย์สินของทำงรำชกำรของบุคลำกรภำยนอก 
แต่อย่ำงมีประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องท่ีต้องแก้ไข ได้แก่ ขั นตอนกำรขออนุญำตเพื่อยืมทรัพย์สินของทำงรำชกำร
ไปใช้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน มีควำมสะดวกมำกน้อยเพียงใด กรณีท่ีต้องมีกำรขอยืมทรัพย์สินของทำงรำชกำร
ไปใช้ปฏิบัติงำน บุคลำกรในหน่วยงำน มีกำรขออนุญำตอย่ำงถูกต้องมำกน้อยเพียงใด รู้แนวทำงปฏิบัติของ



หน่วยงำนเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรท่ีถูกต้องมำกน้อยเพียงใด และหน่วยงำนมีกำรก ำกับดูแล
และตรวจสอบทรัพย์สินของทำงรำชกำร เพื่อป้องกันมิให้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
มำกน้อยเพียงใด เป็นต้น  
   3.5 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต (I25-I30) ได้คะแนนการประเมิน ร้อยละ
82.03 เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยใน ( IIT) ต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำน                   
โดยประเมินจำกผู้บริหำรสูงสุดท่ีให้ควำมส ำคัญในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กำรทบทวนนโยบำยป้องกันกำรทุจริต 
มีกำรเฝ้ำระวังตรวจสอบเรื่องทุจริต และลงโทษทำงวินัย กำรสร้ำงควำมเช่ือมั่นของช่องทำงกำรร้องเรียน       
และกำรน ำผลกำรตรวจสอบของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรือหน่วยตรวจสอบภำยนอกไปปรับปรุงระบบ
ป้องกันกำรทุจริต 
   - ผลกำรประเมินอยู่ในระดับปำนกลำง ผู้ประเมินเป็นบุคลำกรภำยใน ส่วนใหญ่มีกำรรับรู้
นโยบำยของผู้บริหำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ให้ควำมส ำคัญในกำรป้องกันกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน              
มีกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต กำรตรวจสอบกำรทุจริต และช่องทำงในกำรร้องเรียนกำรทุจริต               
ภำยในหน่วยงำน 
   3.6 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน (E1-E5) ได้คะแนนการประเมินร้อยละ 75.66 
เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงำนต่อคุณภำพกำรด ำเนินงำน 
(EIT) ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ีโดยยึดหลักตำมมำตรฐำน ขั นตอน และระยะเวลำท่ี
ก ำหนด กำรให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร/ให้บริกำร
ของหน่วยงำนแก่รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
ซึ่งสะท้อนถึงกำรปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงมีคุณธรรม และยังประเมินกำรรับรู้เกี่ยวกับประสบกำรณ์ในกำรถูก
เจ้ำหน้ำท่ีเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับกำรกำรปฏิบัติหน้ำท่ีด้วย นอกจำกนี ยังประเมิน
กำรรับรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของหน่วยงำนท่ีจะต้องค ำนึงถึง    ประโยชน์ของ
ประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีกำรเอื อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
   - ผลกำรประเมินอยู่ในระดับปำนกลำง ผู้ประเมินเป็นบุคคลภำยนอกท่ีมำรับบริกำร                    
หรือมำติดต่อรำชกำร ส่วนใหญ่มีกำรรับรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรขั นตอนในกำรให้บริกำรในแต่ละส่วนงำน                
รับรู้ว่ำได้รับบริกำรเท่ำเทียมกัน และไม่มีกำรเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ จำกผู้มำรับบริกำร  แต่มีบำง
ประเด็นท่ีมีผลประเมินค่อนข้ำงต่ ำ เป็นประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องท่ีต้องแก้ไข ได้แก่ เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำน
ปฏิบั ติงำนให้บริกำรโปร่งใสเป็นไปตำมขั นตอนท่ีก ำหนด ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดมำกน้อยเพียงใด                   
เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำน ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่ออื่นๆอย่ำงเท่ำเทียมกันมำกน้อยเพียงใด เป็นต้น  
   3.7 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร(E6-E10) ได้คะแนนประเมินร้อยละ 70.60             
เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของต่อประสิทธิภำพกำรส่ือสำร(EIT) ใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวกับกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนในเรื่องต่ำงๆ ต่อสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงท่ีหลำกหลำย 
สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลท่ีเผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและข้อมูลท่ีสำธำรณชนควรรับทรำบ รวมถึงกำรจัดให้มีช่องทำงให้ผู้มำรับ
บริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถส่งค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/กำร
ให้บริกำรและมีกำรชี แจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้อย่ำงชัดเจน นอกจำกนี  ยังประเมินกำรรับรู้เกี่ยวกับกำร



จัดให้มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อสำมำรถร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำนด้วย ซึ่งสะท้อนถึงกำร
ส่ือสำรกับผู้มำรับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   - ผลกำรประเมินอยู่ในระดับค่อนข้ำงต่ ำ ผู้ประเมินเป็นบุคลำกรภำยนอกท่ีมำรับบริกำรหรือ
มำติดต่อรำชกำร บำงส่วนมีกำรรับรู้เกี่ยวกับช่องทำงกำรส่ือสำรของหน่วยงำน แต่ช่องทำงดังกล่ำวยังไม่
หลำกหลำยและเข้ำถึงยำกส ำหรับผู้มำรับบริกำรในพื นท่ี หัวข้อกำรประเมินนี  เป็นประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อนท่ีต้อง
แก้ไข ได้แก่ กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนให้มีกำรเข้ำถึงง่ำย หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลท่ี
สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจนมำกน้อยเพียงใด มีช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/
กำรให้บริกำร หรือไม่ หน่วยงำนมีกำรชี แจงตอบค ำถำม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนได้อย่ำง
ชัดเจนมำกน้อยเพียงใด 
   3.8 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน (E11-E15) ได้คะแนนประเมินร้อยละ
70.61 เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงำนต่อกำรปรับปรุงระบบ
กำรท ำงำน (EIT) ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับกำรปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำน ทั งกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีและ
กระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ น รวมไปถึงกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน เพื่อให้เกิด
ควำมสะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ น โดยควรมีกระบวนกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรหรือผู้มำติดต่อ เข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนเพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรด้วย ทั งนี นอกจำกหน่วยงำนจะต้อง
ปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้ดีขึ นแล้ว ยังควรให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มีควำม
โปร่งใสมำกขึ นอีกด้วย 
  - ผลกำรประเมินระดับค่อนข้ำงต่ ำ ผู้ประเมินเป็นบุคคลภำยนอกท่ีมำรับบริกำรหรือมำติดต่อ
รำชกำร มีควำมเห็นต่อกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำนของหน่วยงำนในทำงท่ีดีขึ น แต่ยังมีเป็นประเด็นท่ี                   
เป็นข้อบกพร่องท่ีต้องแก้ไข ได้แก่ เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนมีกำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำร
ให้ดีขึ นมำกน้อยเพียงใด หน่วยงำนมีกำรปรับปรุงวิธีกำรและขั นตอนกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรดีขึ นมำก
น้อยเพียงใด มีควำมโปร่งใสมำกขึ นมำกน้อยเพียงใด 
   3.9 ตัวชี้ วัดที่  9 การเปิดเผยข้อมูล (O1-O33) ได้คะแนนประเมินร้อยละ 6.67                
เป็นกำรประเมินกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนทรำบ 5 ประเด็น ดังนี  
    1. ข้อมูลพื นฐำน ได้แก่ ข้อมูลพื นฐำน ข่ำวประชำสัมพันธ์ กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
    2. กำรบริหำรงำน ได้แก่ แผนด ำเนินงำน กำรปฏิบัติงำน กำรให้บริกำร 
    3. กำรบริหำรเงินงบประมำณ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี กำรจัดซื อจัดจ้ำง 
หรือแผนกำรจัดหำพัสดุ 
    4. กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ได้แก่ นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
    5. กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ได้แก่ กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต
และกำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 
   - ผลกำรประเมินอยู่ในระดับค่อนข้ำงต่ ำมำก เนื่องจำกในทำงปฏิบัติเจ้ำหน้ำท่ีได้ด ำเนินกำร
เปิดเผยข้อมูลทำงประกำศแจ้งเป็นหนังสือประกำศ ณ หน่วยงำนและส่งให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั งผ่ำน



ทำงไลน์ โดยไม่ได้ลงในเว็บไซด์ เนื่องจำกเว็ปไซด์ของหน่วยงำนอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรและไม่มีผู้รับผิดชอบหลัก
และเจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีอยู่ไม่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนเว็บไซด จึงท ำให้กำรเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  
  3.10 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (O34 – O48) ได้คะแนนประเมินร้อยละ 
100.00 เป็นกำรประเมินกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลท่ี
เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้ทรำบ 2 ประเด็น คือ 
    1. กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
   2. มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
   ซึ่งเป็นกำรแสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมของหน่วยงำนท่ีจะป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้
ลดน้อยลง หรือไม่สำมำรถเกิดขึ นได้ 
  - ผลกำรประเมินอยู่ในระดับต่ ำมำก เป็นกำรประเมินกำรเปิดเผยข้อมูลกำรด ำเนินงำนผ่ำน
เว็บไซต์ของหน่วยงำน ซึ่งไม่ได้น ำมูลลงเผยแพร่ทำงเว็บไซด์ของหน่วยงำน เนื่องจำกเซ็ปไซด์ยังอยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำรติดตั งและยังไม่มีผู้รับผิดชอบ และเจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีอยู่ไม่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ทำงด้ำนเว็บไซด์ 
  4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานท่าน 
   4.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)  ได้คะแนนร้อยละ
86.49 อยู่ในระดับค่อนข้ำงสูง บ่งชี ให้เห็นว่ำบุคลำกรส่วนใหญ่มีกำรรับรู้ต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรอื่น
ภำยในหน่วยงำน  ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำมมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส 
ปฏิบัติงำนตำมขั นตอนหรือระยะเวลำท่ีก ำหนด รับรู้กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของหน่วยงำน กำรใช้อ ำนำจ 
ของผู้บังคับบัญชำ ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกำรมอบหมำยงำน กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน แนวทำงปฏิบัติ                
ในกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคลำกรภำยใน ในกำรน ำทรัพย์สิน 
ของทำงรำชกำรไปใช้ และรับรู้เกี่ยวกับกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำน ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับกำรให้
ควำมส ำคัญของผู้บริกำรสูงสุดของหน่วยงำนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงจริงจัง เป็นต้น โดยส่ิงท่ีควรเป็น
ประเด็นในกำรพัฒนำส ำหรับหน่วยงำน มีรำยละเอียด ดังนี  

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี วัดท่ี 1 กำรปฏิบัติหน้ำท่ี กำรรับรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนหรือกำร
ให้บริกำรแก่ ผู้มำติดต่อ โดยยึดหลัก
มำตรฐำน มีควำมโปร่งใส เท่ำเทียมกัน 

1. พัฒนำระบบบริกำรให้มีมำตรฐำน
เท่ำเทียมกัน เช่น มีระบบบัตรคิว ให้
ควำมส ำคัญ กับกำรให้บริกำรผู้มำ
ก่อนหลัง 
2. พัฒ นำบุคลำกรให้มี จิตบริกำร  
สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรในกำรให้บริกำร
อย่ำงเท่ำเทียม ไม่ เห็นแก่พวกพ้อง
ตนเอง 

ตัวชี วัดท่ี 2 กำรใช้งบประมำณ ก ำร รั บ รู้ เกี่ ย ว กั บ แ ผน ก ำร ใช้ จ่ ำ ย
งบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำนและ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

1. มีกำรจัดกำรควำมรู้ภำยในองค์กร
ด้ำนแผนกำรใช้ จ่ ำยงบป ระมำณ
ประจ ำป ี
 2 . ส ร้ ำ ง ก ำร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก ำ ร
ตรวจสอบกำรใช้ จ่ำยงบประมำณ
ภำยในองค์กร และให้มีช่องทำงในกำร



ให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนสำมำรถ
แจ้งเบำะแสท่ีสงสัย โดยมีมำตรกำร 
คุ้มคอรงผู้ร้องเรียน  

ตัวชี วัดท่ี 3 กำรใช้อ ำนำจ 
 

กำรรับรู้ เกี่ ยวกับกำรใช้อ ำนำจของ
ผู้บังคับบัญชำ ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรมอบหมำยงำน กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรม และไม่เลือก
ปฏิบัติ 

1. จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนและ
ก ำหนดผลงำนท่ีจะใช้ประเมินผลกำร
ปฏิบัติให้ชัดเจน 
2. ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินบุคลำกร
ตำมผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนและ
ให้สอดคล้องกับคุณภำพของผลงำน 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี วัดท่ี  4 กำรใช้ทรัพย์ สิน
ของทำงรำชกำร 

กำรรับรู้แนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำน
เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 

1. สร้ำงแนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับ
กำรใช้หรือกำรขอยืมทรัพย์สินของ 
ทำงรำชกำร 
2. มีมำตรกำรก ำกับและตรวจสอบกำร
ใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 

ตัวชี วัดท่ี 5 กำรแก้ไขปัญหำ
กำรทุจริต 

กำรรับรู้กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของ
หน่วยงำน 

1. จัดช่องทำงกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์
ให้กับบุคลำกรภำยในและประชำชน  
ในพื นท่ี  
2.ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรร้องเรียน
ร้องทุกข์ให้กับประชำชนได้รับทรำบ
ท่ัวถึง 

  4.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ได้คะแนน          
ร้อยละ 82.82 อยู่ในระดับปำนกลำง บ่งชี ให้เห็นว่ำผู้รับบริกำรหรือมำติดต่อรำชกำร บำงส่วนมีกำรรับรู้
เกี่ยวกับช่องทำงกำรส่ือสำรของหน่วยงำน แต่ช่องทำงดังกล่ำวยังไม่หลำกหลำยและเข้ำถึงยำกส ำหรับผู้มำรับ
บริกำรในพื นท่ี โดยส่ิงท่ีควรเป็นประเด็นในกำรพัฒนำส ำหรับหน่วยงำน มีรำยละเอียด ดังนี  

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตั ว ชี วั ด ท่ี  6  คุ ณ ภ ำพ ก ำ ร
ด ำเนินงำน 

กำรรับรู้กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ี
โดยยึดหลักตำมมำตรฐำน ขั นตอน              
และก ำหนดระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้              
อย่ำงเคร่งครัด และต้องเป็นไปอย่ำง              
เท่ำเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 

1.ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและ
ขั นตอนกำรให้บริกำรงำนด้ำนต่ำงๆ
อย่ำงท่ัวถึง  
2.ส่งเสริมให้มีกำรฝึกอบรมพัฒนำ
เพิ่มพูนทักษะและควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

ตัวชี วัดท่ี 7 ประสิทธิภำพกำร
ส่ือสำร 

กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนเข้ำถึง
ง่ำยไม่สลับซับซ้อน  กำรปฏิบั ติของ

1 . จัดท ำ ส่ือประชำสัมพั นธ์  และ
เปิดเผยข้อมูลบนเว็ปไซต์หลักของ



เจ้ำหน้ำท่ี มีกำรชี แจงและตอบค ำถำมได้
อย่ำงชัดเจน 

หน่วยงำนให้ง่ำยต่อกำรเข้ำถึงข้อมูล 
2.มีกำรปฏิสัมพันธ์แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่ำวสำรกันอย่ำงชัดเจนและต่อเนื่อง           

ตัวชี วัดท่ี 8 กำรปรับปรุงระบบ
กำรท ำงำน 

กำรรับรู้ของผู้รับบริกำร/ผู้มำติดต่อ/           
ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ต่อกำรปรับปรุง
ระบบกำรท ำงำนในประเด็นท่ีเกี่ยวกับ
คุณภำพกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี
หน่วยงำนมีกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร/ 
กำรปรับ ปรุ งกำรท ำงำน  มี กำรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรท ำงำน 

1.สร้ำงกระบวนกำรปรึกษำหำรือ
ระหว่ำงผู้บริหำรและบุคลำกรเพื่ อ
ร่วมกันทบทวนปัญหำและอุปสรรคใน
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ 
2.ส่งเสริมให้ผู้รับบริกำรและประชำชน
ท่ัวไปมี ส่วนร่วมในกำรแสดงควำม
คิดเห็นหรือให้ค ำแนะน ำในกำรพัฒนำ 
3.ปรับปรุงคูณภำพและมำตรฐำนกำร
ให้บริกำรได้โดยสะดวก  
4 .มี ก ำ ร พั ฒ น ำ ทั ก ษ ะ  ค ว ำม รู้ 
ควำมสำมำรถของบุคลำกรผู้ดูแลเว็ป
ไซต์ของหน่วยงำนในกำรปรับปรุง
ร ะ บ บ ให้ ทั น ส มั ย  แ ล ะ มี ก ำ ร
ติดต่อ ส่ือสำรผ่ำน เว็ปไซต์ได้อย่ ำง
รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณ (OIT) ได้คะแนนประเมิน 
ร้อยละ 94.39 อยู่ในระดับสูง บ่งชี ให้เห็นว่ำหน่วยงำนมีกำรวำงระบบท่ีดีเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ         ของ
หน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบอย่ำงเป็นปัจจุบัน แสดงถึงควำมพยำยำมของหน่วยงำนท่ีจะป้องกันกำร
ทุจริตในหน่วยงำนให้ลดน้อยลงหรือไม่สำมำรถเกิดขึ นได้เลย โดยส่ิงท่ีควรเป็นประเด็นในกำรพัฒนำส ำหรับ
หน่วยงำน มีรำยละเอียด ดังนี  

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี วัดท่ี 9 กำรเปิดเผยข้อมูล กำรเปิดเผยข้อมูล 
- ข้อมูลพื นฐำน 
- กำรประชำสัมพันธ์ 
- กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล หัวข้อ Q&A 
กำรให้บริกำร หัวข้อ  E-Service 
และกำรส่งเสริมควำมโปร่ งใส 
หัวข้อ ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริต และช่องทำงกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น ต้องสมัครสมำชิก  
ท ำให้ ไม่ ได้คะแนน เนื่ องจำกมี
ควำมยุ่งยำกในกำรติดต่อส่ือสำร 
จึงต้องแก้ไขช่องทำงกำรติดต่อ               
ให้เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน (ไม่ต้อง
สมำชิก) 
 
 
 



ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี วั ด ท่ี  10 กำรป้องกันกำร
ทุจริต 

กำร เปิ ด เผ ยข้ อ มู ลส ำธ ำรณ ะ                    
มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เพื่ อ ป ร ะ เมิ น                 
กำรเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน                  
บ น เว็ บ ไซ ต์ ข อ งห น่ ว ย งำน ให้
ส ำ ธ ำ ร ณ ช น ไ ด้ รั บ ท ร ำ บ ใน                   
2 ประเด็น คือ 
 - กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำร
ทุจริต 
 - มำตรกำรภำยในเพื่ อป้องกัน 
กำรทุจริต 

กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้
เป็ น รู ป ธ ร รม  มี ค ว ำม ชั ด เจน 
ส่ ง เสริมบุ คลำกรให้ มี ทั ศน ค ติ 
ค่ำนิยม ในกำรปฏิบั ติงำนอย่ำง
ซื่อสัตย์สุจริต  

  5. ข้อเสนอแนะ ในกำรจัดท ำมำตรกำรเพื่อขับเคล่ือนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส               
ในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิง ให้ดีขึ น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

1. กำรรับรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน
หรือกำรให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อ โดย
ยึดหลักมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส 
เท่ำเทียมกัน 

-พัฒนำบุคลำกรให้มีจิตบริกำร  สร้ำง
วัฒนธรรมองค์กรในกำรให้บริกำรอย่ำง
เท่ำเทียม ไม่เห็นแก่พวกพ้องตนเอง 
-ก ำหนดมำตรกำร 

ส ำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่ำง 

กองกำรศึกษำฯ 

 

2 . ให้ ค วำม รู้ เรื่ อ งก ำรประ เมิ น
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนรัฐ 

รณ รง ค์ /อบ รม ให้ ค วำมรู้ เรื่ อ งก ำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ผ่ำนส่ือสังคมออนไลน์ของหน่วยงำน 

ส ำนักปลัด  

3. ตรวจสอบและต่ออำยุเว็บไซต์           
ให้ทันก ำหนดเวลำ พร้อมเผยแพร่
ข้อมูลให้ประชำชนทรำบ 

- ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์
ของหน่วยงำนให้เป็นปัจจุบัน 
- ก ำหนดมำตรกำร 

ส ำนักปลัด  

4. มีช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น
ก ำร เรื่ อ ง ร้ อ ง เรี ย น  ร้ อ ง ทุ ก ข์ ท่ี
หลำกหลำย สะดวก รวดเร็ว 

-ประชำสัมพัน ธ์ ช่อ งทำงกำรรับฟั ง               
ควำมคิดเห็น  กำรรับ เรื่องร้องเรียน               
ร้องทุกข์ ให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำน
แ ล ะ ป ร ะ ช ำ ช น ใน พื น ท่ี ท ร ำ บ                      
โดยประชำสัมพันธ์หลำยช่องทำง 
-ก ำหนดมำตรกำร 

ส ำนักปลัด  

5. กำรป้องกันกำรทุจริต กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้เป็น
รูปธรรม มีควำมชัดเจน ส่งเสริมบุคลำกร
ให้มีทัศนคติ ค่ำนิยม ในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงซื่อสัตย์สุจริต 

ส ำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่ำง 

กองกำรศึกษำฯ 

 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิง ประกำศมำตรกำรภำยในเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกัน
กำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้กำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ห้วยปูลิง สูงตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหนว่ยงำนภำครัฐ ในภำพรวม



ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิงเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพประสิทธิผล จึงก ำหนดมำตรกำรภำยในตำม
เกณฑ์กำรประเมินดังกล่ำวเพื่อให้ทุกหน่วยงำนถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี  

1. มำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
2. มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื อจัดจ้ำง 
3. มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ 
4. มำตรกำรกำรป้องกันกำรรับสินบน 
5. มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
6. มำตรกำรกำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ 
7. มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลยพินิจ 
8. มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 
9. มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 
เร่ือง   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

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

   ตำมท่ีพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้มุ่งเน้นกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลห้วยปูลิง จึงได้ก ำหนดมำตรกำร และกลไกกำรเปิดโอกำสให้ประชำชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน เพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน รวมทั งกำรเผยแพร่ข้อมูลและ/
หรือรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้กำรด ำเนินงำนมีคุณภำพมำกยิ่งขึ น  

ขั นตอนกำรด ำเนินงำนเพื่อเปิดโอกำสให้ประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิง  

1. วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน และข้อเสนอแนะจำกกำรด ำเนินงำนในรอบปีท่ีผ่ำนมำใน
ประเด็นควำมสอดคล้องกับภำรกิจหรือยุทธศำสตร์ รวมถึงควำมเกี่ยวข้องของประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

2. เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของโครงกำรในช่องทำงท่ีหลำกหลำย เช่น ติดประกำศ เว็บไซต์ ส่ือ
สังคมออนไลน์ วำรสำร เป็นต้น  

3. รับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริง 
และควำมคิดเห็นประกอบกำรตัดสินใจ  

4. เปิดโอกำสให้ประชำชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำน ไม่ว่ำ
จะเป็นในลักษณะกำรเข้ำร่วมในกำร จัดท ำแผนงำน กำรวำงแผน หรือกำรด ำเนินงำน    

   จึงประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน 

 

     ประกำศ ณ วันท่ี 1 เดือนตุลำคม พ.ศ.2562 

      
 
 

          (นำยทองเปลว  ทวิชำกรสีทอง) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิง 

 

 

 
 



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 
เร่ือง   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

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

 เพื่อให้กำรบริหำรกำรจัดซื อจัดจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิง  เป็นไปตำมหลัก   
ธรรมำภิบำล มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิง จึงได้ก ำหนดมำตรกำรส่งเสริม
ควำมโปร่งใสในกำรจัดซื อจัดจ้ำง ดังนี   

1. ให้เจ้ำหน้ำท่ีของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิง ซึ่งปฏิบัติหน้ำท่ีเกี่ยวกับกำรจัดซื อจัด
จ้ำงด ำเนินกำรเผยแพร่แผนกำรจัดซื อจัดจ้ำงให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติจัดซื อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.
2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560  

2. ให้เจ้ำหน้ำท่ี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิง ซึ่งปฏิบัติหน้ำท่ีเกี่ยวกับกำรจัดซื อจัดจ้ำง 
ด ำเนินกำรบันทึกรำยละเอียด วิธีกำร และขั นตอนกำรจัดซื อจัดจ้ำงภำครัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ ของ
กรมบัญชีกลำง ผ่ำนทำงระบบจัดซื อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Government 
Procurement e-GP ) ตำมวิธีกรมบัญชีกลำงก ำหนดแต่ละขั นตอน ดังนี   

1) จัดท ำแผนกำรจัดซื อจัดจ้ำง  
2) ท ำรำยงำนขอซื อหรือขอจ้ำง  
3) ด ำเนินกำรจัดหำ  
4) ขออนุมัติส่ังซื อหรือจ้ำง  
5) กำรท ำสัญญำ  
6) กำรบริหำรสัญญำ  

3. ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำท่ี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิง ซึ่งปฏิบัติหน้ำท่ีเกี่ยวกับกำรจัดซื อ
จัดจ้ำงเข้ำไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

4. ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำท่ีของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิง ซึ่งปฏิบัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ยอม
ให้ผู้อื่นอำศัยอ ำนำจหน้ำท่ีของตนหำประโยชน์จำกกำรจัดซื อจัดจ้ำงกับ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิง  

          5. ให้หัวหน้ำหน่วยงำน ก ำกับ ดูแล กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ีผู้ใต้บังคับบัญชำซึ่งปฏิบัติ
หน้ำท่ีเกี่ยวกับกำรจัดซื อจัดจ้ำงให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย    

   จึงประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกำศ ณ วันท่ี 1 เดือนตุลำคม พ.ศ.2562 

      
 
 

          (นำยทองเปลว  ทวิชำกรสีทอง) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิง 

 
 



                                              

                            ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 
เร่ือง   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ.2540 มำตรำ 9 ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐ ต้องจัด 
ให้มีข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรอย่ำงน้อย ตำมมำตรำ 9 วรรคแรก (1) – (8) ไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ ทั งนี  
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ีคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรก ำหนด และเพื่อให้เกิดกำรบริหำรกิจกำร 
บ้ำนเมืองท่ีดี เป็นประโยชน์ต่อประชำชน และเกิดควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหนว่ยงำนภำครัฐ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิง จึงได้ก ำหนดมำตรกำรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ ดังนี  

1. มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็ปไซต์ของหน่วยงำน 
1.1 เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนอย่ำงนอ้ยตำม มำตรำ 7 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของ

รำชกำร พ.ศ.2540 มำตรำ 43 และมำตรำ 44 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 และไม่เผยแพร่ข้อมูลตำม มำตรำ 14 และ 15 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร พ.ศ.2440 

1.2 ปรับปรุงและพัฒนำเว็ปไซต์ของหนว่ยงำนใหม้ีควำมทันสมัย เป็นปัจจุบัน โดยค ำนึงถึงควำม
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ และควำมพร้อมของบุคลำกร/ทรัพยำกรในหน่วยงำน 

1.3 เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ 

1.4 ให้ควำมส ำคัญกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยบนเว็ปไซต์ 
2. แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่อสำธำรณะผ่ำนเว็ปไซต์ของหน่วยงำน 
2.1 ลักษณะ /ประเภท ข้อมูลท่ีหน่วยงำนต้องเผยแพร่ต่อสำธำรณะ ได้แก่ 

(1) โครงสร้ำงและกำรจัดองค์กรในกำรด ำเนินงำน 
(2) สรุปอ ำนำจหน้ำท่ีท่ีส ำคัญและวิธีด ำเนินงำน 
(3) สถำนท่ีติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่ำวสำร หรือค ำแนะนำในกำรติดต่อกับหน่วยงำนของรัฐ 
(4) กฎ ข้อบังคับ คำส่ัง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน และนโยบำย 
(5) แผนงำน โครงกำร ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำน กำรใช้จ่ำย  งบประมำณ ผลผลิต/

ผลลัพธ์ของโครงกำร กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
(6) แผนกำรจัดซื อจัดจ้ำงประจ ำปี 
(7) อื่นๆตำมควำมเหมำะสม 

2.2 ระบุวิธีกำร ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระบุเวลำกำรด ำเนินกำรและผู้มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำร
เผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะอย่ำงชัดเจน 

3. ก ำหนดกลไกกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนเผยแพร่ข้อมูล โดยแต่งตั งคณะทำงำนหรือ 
มอบหมำยเจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนในกำรดูแลเว็ปไซต์ เพื่อให้มีกำรด ำเนินงำนเผยแพร่ข้อมูลอย่ำงต่อเนื่องเป็น 
ปัจจุบัน รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน สรุปปัญหำ และอุปสรรคต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร    

 จึงประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน 

  ประกำศ ณ วันท่ี 1 เดือนตุลำคม พ.ศ.2562 

      
          (นำยทองเปลว  ทวิชำกรสีทอง) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิ 



        

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 
เร่ือง   มาตรการการป้องกันการรับสินบน 

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

 

  แนวทำงปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรให้สินบน 
1.ผู้บริหำร พนักงำนส่วนต ำบล เจ้ำหน้ำท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ต้องปฏิบัติตำมระเบียบ 

ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้ หรือรับของขวัญของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ พ.ศ.2544 และประกำศ 
คณะกรรมกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ 
อื่นใด โดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ พ.ศ.2543 และแนวปฏิบัติดังต่อไปนี  

1.1 กำรให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชำได้เฉพำะ 
กรณีตำมปกติประเพณีนิยม และต้องมีมูลค่ำไม่เกินจ ำนวนท่ีคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
แห่งชำติก ำหนด 

1.2 ผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิง และครอบครัวจะรับของขวัญจำก 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีได้เฉพำะกรณีดังต่อไปนี เท่ำนั น 

(1) กำรรับตำมปกติประเพณีนิยมท่ีก ำหนดไว้ในนโยบำยฉบับนี  
(2) กำรรับท่ีเป็นกำรแจกจ่ำยท่ัวไป หมำยถึง เป็นของขวัญท่ีรับตำมโอกำสหรือ 

ประโยชน์ท่ีให้กับบุคคลท่ัวไป ไม่เฉพำะเจำะจงทั งนี  ของขวัญดังกล่ำวต้องมีมูลค่ำไม่เกินจ ำนวนท่ีคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติก ำหนด 

2.กำรบริจำคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อสำธำรณกุศล หรือสำธำรณประโยชน์ ต้องเป็นไปอย่ำง 
โปร่งใสตรวจสอบได้ มีหลักฐำนท่ีชัดเจน ถูกต้องตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

3.กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่องค์กรชุมชน เครือข่ำยองค์กรชุมชน หรือผู้ได้รับกำร 
สนับสนุนจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิง ต้องเป็นไปด้วยควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ และต้องมีหลักฐำน 
กำรเบิกจ่ำยท่ีชัดเจน ถูกต้องตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

    

  จึงประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน 

 

     ประกำศ ณ วันท่ี 1 เดือนตุลำคม พ.ศ.2562 

      
  
 

          (นำยทองเปลว  ทวิชำกรสีทอง) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิง 

 
 
 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 

เร่ือง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
*************************** 

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิง เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส เป็น 
ธรรม ปรำศจำกผลประโยชน์ ทับซ้อน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิง จึงได้ก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำร 
ขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี  

1. ส่งเสริมควำมรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำง กำรแก้ปัญหำหรือจัดกำร 
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงควำมยึดหลักคุณธรรมและควำมเป็นมืออำชีพของเจ้ำหน้ำท่ีและองค์กร กำร 
จัดกำรต้องอำศัยข้อมูลน ำเข้ำจำกทุกระดับในองค์กร ฝ่ำยบริหำรต้องรับผิดชอบเรื่องกำรสร้ำงระบบ และ 
นโยบำย และเจ้ำหน้ำท่ีก็มีควำมรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีตนมี เจ้ำหน้ำท่ีต้องจัดกำรกับเรื่อง 
ส่วนตนเพื่อหลีกเล่ียงผลประโยชน์ทับซ้อนมำกท่ีสุดเท่ำท่ีท ำได้ และผู้บริหำรก็ต้องเป็นแบบอย่ำงด้วย 

2.สนับสนุนควำมโปร่งใสและพร้อมรับผิดกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอำศัย 
กระบวนกำรแสวงหำ เปิดเผยและจัดกำรท่ีโปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกำสให้ตรวจสอบ และมีควำมพร้อมรับผิด มี 
วิธีกำรต่ำงๆเช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ำยเจ้ำหน้ำท่ีจำกต ำแหน่งท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
กำรเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือควำมสัมพันธ์ที่อำจมีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีถือเป็นขั นตอนแรกของกำร 
จัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน กำรใช้กระบวนกำรอย่ำงเปิดเผย ท่ัวหน้ำ จะท ำให้เจ้ำหน้ำท่ีร่วมมือและสร้ำงควำม
เช่ือมั่นแก่ประชำชน ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้เสีย 

3.สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหำรต้องสร้ำงสภำพแวดล้อมเชิงนโยบำยท่ีช่วยสนับสนุนกำร 
ตัดสินใจในเวลำท่ีมีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ น และกำรสร้ำงวัฒนธรรมแห่งควำมซื่อตรงต่อหน้ำท่ีซึ่ง 
ต้องอำศัยวิธีกำรดังนี  

3.1 ให้ข้อแนะน ำ และกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำท่ีเพื่อส่งเสริมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และ
กำรปฏิบัติ รวมถึงกำรใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน 

3.2 ส่งเสริมให้มีกำรส่ือสำรอย่ำงเปิดเผยและมีกำรเสวนำแลกเปล่ียนเพื่อให้เจ้ำหน้ำท่ีสบำย
ใจในกำรเปิดเผยและหำรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในท่ีท ำงำน 

3.3 ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเจ้ำหน้ำท่ีเปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้น ำไปใช้
ในทำงท่ีผิด 

3.4 ให้เจ้ำหน้ำท่ีมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและปรับปรุงนโยบำยและกระบวนกำรจัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อนในท่ีท ำงำน 

3.5 วิธีกำรจัดกำร (รวมถึงกำรลงโทษ) ท่ีท ำให้เจ้ำหน้ำท่ีถือว่ำเป็นควำมรับผิดชอบ 
ของตนเองท่ีต้องท ำตำมกฎระเบียบและมำตรฐำน 

3.6 ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเจ้ำหน้ำท่ีเปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้น ำไปใช้
ในทำงท่ีผิด 

จึงประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน 
   ประกำศ ณ วันท่ี 1 เดือนตุลำคม พ.ศ.2562 

      

          (นำยทองเปลว  ทวิชำกรสีทอง) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิง 



       

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 
เร่ือง  มาตรการการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

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

 

 กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตำมควำมในมำตรำ 100 แห่ง 

กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต กล่ำวถึงประโยชน์ส่วนบุคคล
ประโยชน์ส่วนรวมและขอบเขตของกำรกระท ำท่ีเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม ดังนี  

 ประโยชน์ส่วนบุคคล หมำยถึง กำรท่ีบุคคลท่ัวไปในสถำนะเอกชนหรือเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐใน
สถำนะเอกชนได้ท ำกิจกรรมหรือได้กำรกระท ำต่ำงๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว ญำติ เพื่อนหรือของกลุ่ม
ในสังคม ท่ีมีควำมสัมพันธ์กันในรูปแบบต่ำงๆ เช่นกำรประกอบอำชีพ กำรค้ำ กำรลงทุน เพื่อหำประโยชน์
ในทำงกำรเงินหรือในทำงทรัพย์สินต่ำงๆ เป็นต้น 

 ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สำธำรณะ หมำยถึงกำรท่ีบุ คคลใดๆ ในสถำนะท่ีเป็น
เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ (ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ข้ำรำชกำร พนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรือเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐใน
หน่วยงำนของรัฐ) ได้กระท ำกำรใดๆ ตำมหน้ำท่ีหรือได้ปฏิบัติหน้ำท่ี อันเป็นกำรด ำเนินกำรในอีกส่วนหนึ่ง ท่ี
แยกออกมำจำกกำรด ำเนินกำรตำมหน้ำท่ีในสถำนะของเอกชน กำรกระท ำกำรใดๆ ของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐจึงมี
วัตถุประสงค์หรือมีเป้ำหมำยเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หรือกำรรักษำผลประโยชน์ส่วนรวม 

 กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ หมำยถึง
กำรท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ ได้ตกอยู่ในฐำนะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ในรูปแบบต่ำงๆตำมท่ีกฎหมำยบัญญัติห้ำมไว้ และ
ยังได้เข้ำไปพิจำรณำด ำเนินกำรในกิจกำรสำธำรณะท่ีเป็นกำรด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีในกิจกำรของรัฐเพื่อ
ประโยชน์ของรัฐ แต่เมื่อเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐพิจำรณำได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ำไปแอบแฝงหรือได้น ำประโยชน์
ส่วนตนเข้ำไปมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ หรือเข้ำไปเกี่ยวข้องในกำรตัดสินใจในกำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมอ ำนำจ
หน้ำท่ีของกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นกิจกำรส่วนรวมของรัฐรูปแบบของกำรกระท ำท่ีเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

 1. กำรน ำทรัพย์สินของหน่วยงำนไปใช้ช่ัวครำว ในกิจกำรท่ีเป็นของส่วนตนเพื่อประโยชน์
ส่วนตัวของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐและท ำให้หน่วยงำนของรัฐเสียหำยหรือเสียประโยชน์ 

 2. กำรท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่ำงๆ เช่น กำรรับของขวัญฯ และผล
จำกกำรรับทรัพย์สินนั น ได้ส่งผลหรือมีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ีของ
รัฐในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 

/3.กำรท่ีเจ้ำหน้ำท่ี... 
 

 
 



-2- 
 

 3. กำรท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐได้ใช้ข้อมูลภำยในของรัฐ ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีมีควำมส ำคัญต่อกำร
ก ำหนดนโยบำย หรือกำรส่ังกำรตำมกฎหมำยหรือตำมอ ำนำจหน้ำท่ีและได้ใช้ข้อมูลนั นเพื่อประโยชน์ส ำหรับ
ตนเองครอบครัว บริวำร ญำติหรือพวกพ้อง และจะส่งผลกระทบท ำให้กำรบังคับใช้กฎหมำยขำดประสิทธิภำพ
หรืออำจจะส่งผลให้กำรจัดซื อจัดจ้ำงในภำครัฐเกิดกำรเอื อประโยชน์หรือท ำให้เกิดกำรแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 

การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ท างานพิเศษต่างๆ โดยใช้เวลาในระหว่างที่จะต้องปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
ให้กับรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ 

 1. กำรท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐได้เข้ำมำท ำธุรกิจกับหน่วยงำนภำครัฐ ในลักษณะท่ีเข้ำมำมีส่วนได้
เสียในสัญญำต่ำงๆท่ีได้ท ำไว้กับหน่วยงำนของรัฐ 

  2.กำรท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐได้ท ำงำนในภำคเอกชน ท่ีมีควำมเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับอ ำนำจหน้ำท่ี
ของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐนั น ในภำยหลังอันเป็นเวลำต่อเนื่องเมื่อได้พ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐแล้ว 

 3. กำรท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ ได้ก ำหนดโครงกำรสำธำรณะและได้น ำโครงกำรฯนั น ไปลงในพื นท่ี
ของตนเพื่อเอื อประโยชน์ส่วนตนหรือของพวกพ้อง 

 กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับกำรฝ่ำฝืน
จริยธรรมของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ กำรกระท ำต่ำงๆของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐและคู่สมรสท่ีจะต้องห้ำมกระท ำหรือห้ำม
ด ำเนินกิจกำร ตำมท่ีมำตรำ 100 ได้ก ำหนดห้ำมไว้และหำกมีกำรฝ่ำฝืนจะต้องได้รับโทษทำงอำญำ ประกอบ
กับบรรดำควำมผิดท่ีเกี่ยวกับเรื่องนี กฎหมำยให้ถือว่ำเป็นควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำท่ี หรือควำมผิดต่อต ำแหน่ง
หน้ำท่ีรำชกำร หรือควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำท่ีในกำรยุติธรรมตำมประมวลกฎหมำยอำญำอีกด้วย 

กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 1. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มำตรำ 
100 ได้บัญญัติ ห้ำมเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐท ำธุรกิจกับหน่วยงำนของรัฐ รวมถึงกำรห้ำมมีส่วนได้เสียในสัญญำท่ีได้
ท ำไว้กับหน่วยงำนของรัฐและกำรห้ำมเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นในธุรกิจของเอกชน กำรห้ำมรับสัมปทำน
หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทำนหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำกับรัฐท่ีมีลักษณะผูกขำดตัดตอนไม่ว่ำในทำงตรงหรือทำงอ้อม
รวมถึงกำรเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทำนหรือได้ท ำสัญญำในลักษณะ
ดังกล่ำวและยังได้บัญญัติห้ำมกำรเข้ำไปมีส่วนได้เสียในฐำนะต่ำงๆ ในธุรกิจของเอกชน เช่น กำรท ำงำนในฐำนะ
พนักงำนหรือลูกจ้ำงในธุรกิจของเอกชน ท่ีมีควำมเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับอ ำนำจหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐนั น และ
ยังห้ำมตลอดถึงกำรด ำเนินกิจกำรในภำยหลังอันเป็นเวลำท่ีต่อเนื่องกันเมื่อได้พ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ 
มำแล้วยังไม่ถึงสองปี และได้บัญญัติห้ำมกำรด ำเนินกิจกำรของคู่สมรสของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐในลักษณะเดียวกัน
กับท่ีได้บัญญัติห้ำมเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐมิให้ด ำเนินกิจกำรไว้ด้วย 

 มำตรำ ๑๐๐ ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้ใดด ำเนินกิจกำร ดังต่อไปนี  
 (๑) เป็นคู่สัญญำหรือมีส่วนได้เสียในสัญญำท่ีท ำกับหน่วยงำนของรัฐท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้นั น

ปฏิบัติหน้ำท่ีในฐำนะท่ีเป็นเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐซึ่งมีอ ำนำจก ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ด ำเนินคดี 

 
 

 

/(๒) เป็นหุ้นส่วน... 
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  (๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วน หรือบริษัท ท่ีเข้ำไปเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของ
รัฐท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้นั นปฏิบัติหน้ำท่ีในฐำนะ…ฯลฯ 

 (๓) รับสัมปทำนหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทำนจำกรัฐ...ฯลฯ หรือเข้ำเป็นคู่สัญญำกับรัฐ...ฯลฯ อันมี 
ลักษณะผูกขำดตัดตอน ทั งนี  ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือ
บริษัทท่ีรับสัมปทำนหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว 

 (๔) เข้ำไปมีส่วนได้เสียในฐำนะเป็นกรรมกำรท่ีปรึกษำ ตัวแทน พนักงำน หรือลูกจ้ำงของ
เอกชนซึ่งอยู่ภำยใต้กำรก ำกับ ดูแล ควบคุมหรือตรวจสอบของหน่วยงำนของรัฐท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้นั นสังกัดอยู่
หรือปฏิบัติหน้ำท่ีในฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ ซึ่งโดยสภำพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั นอำจขัด
หรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทำงรำชกำรหรือกระทบต่อควำมมีอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของ
เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้นั นเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐต ำแหน่งใดท่ีต้องห้ำมมิให้ด ำเนินกิจกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมท่ี 

คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

 *ให้น ำบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มำใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐตำมวรรคสอง โดย
ให้ถือว่ำกำรด ำเนินกิจกำรของคู่สมรสดังกล่ำว เป็นกำรด ำเนินกิจกำรของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ 

 มำตรำ ๑๐๑ ให้น ำบทบัญญัติมำตรำ ๑๐๐ มำใช้บังคับกับกำรด ำเนินกิจกำรของผู้ซึ่งพ้นจำก
กำรเป็นเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐมำแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่กำรเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้ำของจ ำนวน
หุ้นทั งหมดท่ีจ ำหน่ำยได้ในบริษัทมหำชนจ ำกัด ซึ่งมิใช่บริษัทท่ีเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐตำมมำตรำ 
๑๐๐ (๒) ท่ีได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

 มำตรำ ๑๐๒ บทบัญญัติมำตรำ ๑๐๐ มิให้น ำมำใช้บังคับกับกำรด ำเนินกิจกำรของเจ้ำหน้ำท่ี
ของรัฐซึ่งหน่วยงำนของรัฐท่ีมีอ ำนำจก ำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของบริษัทจ ำกัดหรือ
บริษัทมหำชนจ ำกัดมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำท่ีในบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัดท่ีหน่วยงำนของรัฐถือหุ้น
หรือเข้ำร่วมทุน 

 มำตรำ ๑๐๓ ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกบุคคล 

นอกเหนือจำกทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำยหรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอำศัยอ ำนำจตำม 

บทบัญญัติแห่งกฎหมำย เว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำตำมหลักเกณฑ์และจ ำนวน
ท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 

 บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพน้จำก
กำรเป็นเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐมำแล้วยังไม่ถึงสองปี ด้วยโดยอนุโลม 

มำตรำ ๑๐๓/๑ บรรดำควำมผิดท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี  ให้ถือเป็นควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำท่ีหรือ 

ควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำท่ีรำชกำรหรือควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำท่ีในกำรยุติธรรมตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
ด้วย 

 
 

/2. ประมวลกฎหมาย… 
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2. ประมวลกฎหมายอาญา 

 มำตรำ ๑๕๒ ผู้ใดเป็นเจ้ำพนักงำน มีหน้ำท่ีจัดกำรหรือดูแลกิจกำรใด เข้ำมีส่วนได้เสียเพื่อ
ประโยชน์ส ำหรับตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจกำรนั น ต้องระวำงโทษจ ำคุก ตั งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั งแต่
สองพันบำทถึงสองหมื่นบำท 

 

3. ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ 

พ.ศ.๒๕๔๓ ประกำศโดยอำศัยอ ำนำจตำม มำตรำ ๑๐๓ ของ พ.ร.บ. ป.ป.ช. เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๔๓ 
มีผลบังคับใช้ เมื่อวันท่ี ๒๐ ธันวำคม ๒๕๔๓ 

 ข้อ ๓ เป็นบทนิยำมควำมหมำยของค ำหรือข้อควำม ดังนี  
 “กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อืน่ใดโดยธรรมจรรยำ” หมำยควำมว่ำ กำรรับทรัพย์สินหรือ 

ประโยชน์อื่นใดจำกญำติหรือจำกบุคคลท่ีให้กันในโอกำสต่ำงๆ โดยปกติตำมขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ 

วัฒนธรรม หรือให้กันตำมมำรยำทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

 “ญำติ” หมำยควำมว่ำ ผู้บุพกำรี ผู้สืบสันดำน พี่น้องร่วมบิดำมำรดำ หรือร่วมบิดำหรือมำรดำ 

เดียวกัน ลุง ป้ำ น้ำ อำ คู่สมรส ผู้บุพกำรีหรือผู้สืบสันดำนของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 

“ประโยชน์อื่นใด” หมำยควำมว่ำ ส่ิงท่ีมีมูลค่ำ ได้แก่ 
 (๑) กำรลดรำคำ 

 (๒) กำรรับควำมบันเทิง 

 (๓) กำรรับบริกำร 

 (๔) กำรรับกำรฝึกอบรม 

 (๕) ส่ิงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

ข้อ ๔ ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้ใด รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จำกบุคคลนอกเหนือจำก 

ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดอันควรได้ 

 - ตำมกฎหมำย 

 - กฎ 

 - ข้อบังคับ 

ท่ีออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย เว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดย
ธรรมจรรยำตำมท่ีก ำหนดไว้ในประกำศนี  
ข้อ ๕ เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำได้ ดังต่อไปนี  

(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกญำติ ซึ่งให้โดยเสน่หำตำมจ ำนวนท่ีเหมำะสมตำมฐำนำนุรูป 

(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญำติมีรำคำหรือมูลค่ำในกำรรับจำกแต่ละ
บุคคล แต่ละโอกำสไม่เกินสำมพันบำท 

(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีกำรให้นั นเป็นกำรให้ในลักษณะให้กับบุคคลท่ัวไป 

/ข้อ ๖ กำรรับทรัพย์สิน… 
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ข้อ ๖ กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกต่ำงประเทศ 

 - ผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว 

 - มีรำคำหรือมูลค่ำเกินกว่ำสำมพันบำทไม่ว่ำจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลควำม 

จ ำเป็นท่ีจะต้องรับไว้เพื่อรักษำไมตรี มิตรภำพ หรือควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล ให้เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้นั น 

รำยงำนรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำว ให้ผู้บังคับบัญชำทรำบโดยเร็ว 

หำกผู้บังคับบัญชำเห็นว่ำไม่มีเหตุท่ีจะอนุญำตให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้นั น ยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำวนั นไว้
เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้นั นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงำนของรัฐ ท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้นั น
สังกัดโดยทันที 

ข้อ ๗ กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ หรือมีรำคำหรือมูลค่ำมำกกว่ำ 

ท่ีก ำหนดไว้ในข้อ ๕ 

 - เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐได้รับมำแล้วโดยมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีต้องรับไว้เพื่อรักษำไมตรี มิตรภำพ 

หรือควำมสัมพันธ์อันดี ระหว่ำงบุคคล เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้นั น ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สินหรือ 

ประโยชน์นั นต่อผู้บังคับบัญชำ ซึ่งเป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำร ผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจ ฯลฯ ท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของ
รัฐผู้นั นสังกัด โดยทันทีท่ีสำมำรถกระท ำได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ำมีเหตุผล ควำมจ ำเป็น ควำมเหมำะสมและสมควร
ท่ีจะให้เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้นั นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 

 ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชำ ฯลฯ มีค ำส่ังว่ำไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำวก็ให้คืน
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั นแก่ผู้ให้โดยทันทีกรณีท่ีไม่สำมำรถคืนให้ได้ต้องส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์
ดังกล่ำวให้เป็นสิทธิของหน่วยงำนท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้นั นสังกัดโดยเร็วเมื่อได้ด ำเนินกำรตำมควำมในวรรค ๒ 
แล้ว ให้ถือว่ำเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้นั นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำวเลยผู้บังคับบัญชำซึ่งเป็นหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรดังต่อไปนี  

(๑) ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ำ 

(๒) (๒) กรรมกำรหรือผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจ หรือของหน่วยงำนของรัฐ ให้แจ้งรำยละเอียด 

(๓) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชนน์ั น ต่อผู้มีอ ำนำจแต่งตั งถอดถอน 

(๓) ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรในองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ 

(๔) ผู้ด ำรงต ำแหน่งท่ีไม่มีผู้บังคับบัญชำท่ีมีอ ำนำจถอดถอน ให้แจ้งต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
(๕) ผู้ด ำรงต ำแหน่ง สส. สว.สมำชิกสภำท้องถิ่น (สก.สจ.สท.อบต.) ให้แจ้งต่อประธำนสภำ 

ท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้นั นเป็นสมำชิกเพื่อด ำเนินกำรวินิจฉัยและมีค ำส่ัง 

ข้อ ๘ หลักเกณฑ์ ตำมประกำศฉบับนี ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐมำแล้วไม่ถึง 

๒ ปี ด้วย 

 
 
 

/4. พ.ร.บ.ว่าด้วย.... 
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4. พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 มำตรำ ๑๒๒ เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้ใดฝ่ำฝืนบทบัญญัติ มำตรำ ๑๐๐ มำตรำ ๑๐๑ หรือมำตรำ 
๑๐๓ ต้องระวำงโทษ จ ำคุกไม่เกินสำมปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบำท หรือทั งจ ำทั งปรับ กรณีควำมผิดตำม
มำตรำ ๑๐๐วรรคสำม หำกเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่ำตนมิได้รู้เห็น ยินยอมด้วยในกำรท่ีคู่สมรสของตน
ด ำเนินกิจกำรตำมมำตรำ ๑๐๐ วรรคหนึ่งให้ถือว่ำผู้นั นไม่มีควำมผิด 

  

  จึงประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน 

 

     ประกำศ ณ วันท่ี  1  ตุลำคม  พ.ศ.2562 

 
 
 

          (นำยทองเปลว  ทวิชำกรสีทอง) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 
เร่ือง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

*************************** 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิง มีหน้ำท่ีในกำรให้บริกำรสำธำรณะ เพื่อให้เกิดประโยชน์ 

สูงสุดแก่ประชำชน ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 และพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2560 และหน้ำท่ีตำมท่ีกฎหมำยอื่น
ก ำหนด เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรใช้ดุลยพินิจในกำรออกค ำส่ังอนุญำต อนุมัติ ในภำรกิจขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิง เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล จึงได้ก ำหนดมำตรกำรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลยพินิจ 
ของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำท่ีไว้ ดังนี  

1. ให้เจ้ำหน้ำท่ีทุกคนปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมขั นตอนของคู่มือกำรปฏิบัติงำนหรือคู่มือกำร 
ให้บริกำรประชำชน 

2. กำรใช้ดุลยพินิจ ต้องเป็นไปตำมกฎหมำยบัญญัติให้กระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดโดยอิสระ 
3. ผู้บังคับบัญชำทุกระดับชั นต้องก ำกับดูแล และตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ 

ผู้ใต้บังคับบัญชำ ให้เป็นไปตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำนหรือคู่มือกำรให้บริกำรประชำชน เพื่อให้กำรใช้ดุลยพินิจ 
เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง 

4. ขั นตอนกำรใช้ดุลยพินิจต้องประกอบเหตุผล ดังนี  
4.1 ขั นตอนแรก เรื่องเดิม ท่ีมำของข้อมูลจำกแหล่งไหน อย่ำงไร 
4.2 ขั นตอนสอง ข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญ ซึ่งกำรวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั นต้อง 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ นจำกพยำนหลักฐำนท่ีมีอยู่เพียงพอต่อกำรพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่ำได้เกิดขึ นหรือไม่ 
4.3 ขั นตอนท่ีสำม ข้อกฎหมำย ท่ีอ้ำงอิงประกอบข้อเท็จจริงตำม(4.2) ท่ีเกี่ยวข้อง 

และเป็นสำระส ำคัญ 
4.4 ขั นตอนท่ีส่ี ข้อพิจำรณำและข้อสนับสนุน ซึ่งใช้ดุลยพินิจจะต้องพิจำรณำ 

ตัดสินใจว่ำ กฎหมำยได้ก ำหนดให้ใช้ดุลยพินิจได้เพียงประกำรเดียว หรือหลำยประกำร ซึ่งสำมำรถตัดสินใจใช้ 
อ ำนำจหรือไม่ก็ได้ หรือจะเลือกกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

5.ให้เจ้ำหน้ำท่ีทุกหน่วยงำนพิจำรณำ ตรวจสอบหรือทบทวนคู่มือกำรปฏิบัติงำนหรือคู่มือ 
กำรให้บริกำรประชำชนเป็นปัจจุบัน อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั ง 

จึงประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกำศ ณ วันท่ี  1  ตุลำคม  พ.ศ.2562 

 
 
 

          (นำยทองเปลว  ทวิชำกรสีทอง) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิง 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 

เร่ือง มาตรการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
*************************** 

ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พระ 
รำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 และระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ พ.ศ.2552 ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรปฏิบัติ
รำชกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริกำรประชำชน โดยยึดหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชำชน และได้ก ำหนดให้ผู้ท่ีได้รับควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีหรือส่วน
รำชกำร หรือจ ำเป็นต้องให้ส่วนรำชกำรช่วยเหลือ มีสิทธิ์เสนอค ำร้องทุกข์ต่อส่วนรำชกำรท่ีเกี่ยวข้องได้ 

เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีและส่วนรำชกำรมีประสิทธิภำพเพิ่มยิ่งขึ น ส่งผลให้กำร 
บริกำรประชำชนเป็นไปด้วยควำมสะดวก โดยประชำชนได้รับประโยชน์และเกิดควำมพึงพอใจสูงสุด จึง 
ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิง ถือปฏิบัติ ดังนี  

1. ก ำหนดช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน ท่ีประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้สะดวกและให้ 
ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรร้องเรียนให้ประชำชนได้ทรำบโดยท่ัวถึง 

2. ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรรับเรื่องร้องเรียน ลักษณะเรื่องร้องเรียนอย่ำงชัดเจน และพิจำรณำ 
ด้วยควำมละเอียดรอบคอบ 

3. ก ำหนดกระบวนกำรตรวจสอบและแก้ไขปัญหำอย่ำงชัดเจน โดยอำจตั งคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบ หรือคณะท ำงำนชุดปฏิบัติกำรเคล่ือนท่ีเร็วลงพื นท่ีแก้ไขปัญหำ ประชุมหำรือแนวทำงกำรแก้ไข 
ปัญหำร่วมกัน หรือกรณีกำรกระท ำผิดของเจ้ำหน้ำท่ี ให้มีกำรว่ำกล่ำวตักเตือนหรือลงโทษตำมระเบียบข้อ 
กฎหมำยท่ีก ำหนด 

4.ชี แจงขั นตอนกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร และแจ้งควำมคืบหน้ำหรือผลกำร 
ด ำเนินกำรให้ผู้ร้องเรียนทรำบเป็นระยะ รวมทั งให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

จึงประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกำศ ณ วันท่ี  1  ตุลำคม  พ.ศ.2562 

 
 
 

          (นำยทองเปลว  ทวิชำกรสีทอง) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิง 

 
 
 
 
 



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 
เร่ือง มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

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

   เพื่อให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของแผนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต ระยะท่ี 3 ( พ.ศ.2560 – 2564) ของส ำนักงำน ป.ป.ช. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มำตรำ 6 ท่ีก ำหนดให้กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีนั นต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ มีประสิทธิภำพ เกิดควำมคุ้มค่ำในเชิง
ภำรกิจของรัฐประกอบประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของพนักงำนส่วนต ำบล พ.ศ.2545 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
และแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิง 4 ปี ( พ.ศ.2561 – 2564) นั น 

   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิง จึงขอประกำศมำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำร
บริหำรงำนบุคคล เพื่อเป็นมำตรกำรในกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีรูปแบบ ขั นตอนกำรปฏิบัติงำนท่ีโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และป้องกันกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล รวมทั งสำมำรถท ำให้กำรปฏิบัติงำน
มีประสิทธิภำพ ดังนี  

   การคัดเลือก 
   1. กำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ำรับรำชกำรและแต่งตั งให้เป็นพนักงำนส่วนต ำบลหรือ               
เพื่อแต่งตั งพนักงำนส่วนต ำบลให้ด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนท่ีสอบแข่งขันได้ ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั น 
   2. กำรคัดเลือกกรณีท่ีทีเหตุพิเศษไม่จ ำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำร
และแต่งตั งให้เป็นพนักงำนสวนต ำบลในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั น 
   3. กำรสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั งพนักงำนส่วนต ำบลให้ด ำรงต ำแหน่งในต่ำงสำยงำนหรือ
แต่งตั งให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับท่ีสูงขึ นในสำยงำยเดียวกัน หรือแต่งตั งพนักงำนส่วนต ำบลต ำแหน่งผู้ปฏิบัติงำน
ให้ด ำรงต ำแหน่งบริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   4. กำรคัดเลือก เพื่อแต่งตั งพนักงำนส่วนต ำบลให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับท่ีสูงขึ นในระดับควบ
ส ำหรับต ำแหน่งท่ีก ำหนดเป็นต ำแหน่งระดับควบ หรือแต่งตั งให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ นนอกระดับควบส ำหรับ
ต ำแหน่งท่ีก ำหนดเป็นต ำแหน่งส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนท่ีมีประสบกำรณ์ หรือต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะ               
หรือแต่งตั งพนักงำนส่วนต ำบลต ำแหน่งผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ด ำรงต ำแหน่งท่ีสูงขึ น 
   กำรด ำเนินกำรคัดเลือกให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ี ก.อบต.ก ำหนด 
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   การบรรจุแต่งต้ัง 
   กำรบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นพนักงำนส่วนต ำบล เพื่อแต่งตั งให้ด ำรงต ำแหน่งใด                  
ในองค์กรบริหำรส่วนต ำบลให้บรรจุและแต่งตั งจำกผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งนั น โดยบรรจุและแต่งตั ง
ตำมล ำดับท่ีในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
   กรณีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งใด อำจบรรจุและแต่งตั ง 
ผู้สอบแข่งขันได้ โดยขอใช้บัญชีของคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล(ก.อบต.จังหวัด) หรือข้ำรำชกำรหรือ
พนักงำนส่วนท้องถิ่นอื่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนรำชกำรอื่นในต ำแหน่งเดียวกันกับต ำแหน่งท่ี
จะบรรจุเข้ำรับรำชกำรหรือต ำแหน่งอื่นท่ีก ำหนดคุณวุฒิตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งท่ีก ำหนดใน
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของต ำแหน่งนั น 
   การย้าย 
   กำรย้ำยพนักงำนส่วนต ำบลผู้ด ำรงต ำแหน่งหนึ่งไปด ำรงต ำแหน่งอีกต ำแหน่งหนึ่ง ให้นำยก
องค์กำรบริหำรสวนต ำบลเป็นผู้ส่ังแต่งตั งให้ด ำรงต ำแหน่งในประเภทและระดับเดียวกัน โดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล ดังนี  
   1. กรณีย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันท่ีว่ำงในแผนอัตรำก ำลัง ผู้นั นต้องมี
คุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนั น 
   2. กรณีกำรย้ำยสับเปล่ียนต ำแหน่งกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผู้นั นต้องมีคุณสมบัติตรง
ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งนั น 
   3. กำรย้ำยพนักงำนส่วนต ำบลให้พิจำรณำถึงเหตุผลควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ของทำง
รำชกำรกำรพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบลเป็นหลัก และอำจพิจำรณำควำมจ ำเป็นอื่นๆ ท่ีต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ของทำงรำชกำร 
   4. กำรย้ำยพนักงำนส่วนต ำบลต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ี ก.อบต.ก ำหนด 

   การโอน 
   กำรโอนพนักงำนส่วนต ำบลจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนึ่งไปแต่งตั งให้ด ำรงต ำแหน่ง
พนักงำนส่วนต ำบลในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีกแห่งหนึ่ง ให้โอนและแต่งตั งจำกพนักงำนส่วนต ำบล ในกรณี
ใดกรณีหนึ่งให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ี อบต.ก ำหนด ดังนี  
   1. ผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกได้ในต ำแหน่งท่ีจะแต่งตั งนั น หรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก
เพื่อแต่งตั งให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับท่ีสูงขึ นนั น 
   2. ผู้ขอโอนหรือผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกโดยคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล(ก.อบต.จังหวัด) 
ได้มีมติเห็นชอบให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรับโอนพนักงำนส่วนต ำบลจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอื่น มำ
แต่งตั งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรในระดับท่ีไม่สูงกว่ำเดิม 
 
 

/3. ผู้ขอโอน... 



-3- 
 

   3. ผู้ขอโอนโดยกำรโอนสับเปล่ียนต ำแหน่งในต ำแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกันระหว่ำงอง๕
กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือผู้ขอโอนมำแต่งตั งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ปฏิบัติงำนในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   4. ผู้ท่ีคณะกรรมกำรส่วนต ำบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้มีมติให้โอนจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนึ่งไปด ำรงต ำแหน่งในอีกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในจังหวัดเดียวกัน 
   5. ผู้ท่ีคณะกรรมกำรส่วนต ำบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้มีมติให้โอนจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนึ่งไปด ำรงต ำแหน่งในอีกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในต่ำงจังหวัดกัน 

   การรับโอน 
   กำรรับโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่นอื่นและกำรรับโอนข้ำรำชกำรประเภทอื่นท่ีไม่ใช้ข้ำรำชกำร
กำรเมืองหรือข้ำรำชกำรวิสำมัญมำบรรจุและแต่งตั งเป็นพนักงำนส่วนต ำบล ให้รับโอนและแต่งตั งเป็นพนักงำน
ส่วนต ำบลจำกผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกต ำแหน่งท่ีจะแต่งตั งโดยกรณีพิเศษฯ โดยให้ด ำรงต ำแหน่งท่ี
สอบแข่งขันได้ หรือได้รับกำรคัดเลือกนั น และให้ได้รับเงินเดือนตำมคุณวุฒิส ำหรับต ำแหน่งนั น เว้นแต่                 
ผู้นั นได้รับเงินเดือนสูงกว่ำคุณวุฒิให้ได้รับเงินเดือนเท่ำกับเงินเดือนท่ีได้รับอยู่เดิม แต่ถ้ำไม่มีขั นเงินเดือนเท่ำ
เงินเดือนท่ีได้รับอยู่เดิม ให้ได้รับเงินเดือนส ำหรับต ำแหน่งท่ีสอบแข่งขันได้ หรือได้รับกำรคัดเลือกในขั นท่ี              
เทียบได้ตรงกันกับขั นท่ีได้รับอยู่เดิมตำมตำรำงเปรียบเทียบขั นเงินเดือนแต่ละอันดับท่ีพนักงำนส่วนต ำบลจะ
ได้รับ เมื่อได้รับกำรแต่งตั งให้ด ำรงต ำแหน่ง แต่ถ้ำผู้นั นได้รับเงินเดือนสูงกว่ำขั นสูงของอันดับเงินเดือนส ำหรับ
ต ำแหน่งนั น   
   กำรรับโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่นอื่น และกำรรับโอนข้ำรำชกำรประเภทอื่นตำมวรรคหนึ่งมำ
บรรจุและแต่งตั งเป็นพนักงำนส่วนต ำบล ในต ำแหน่งผู้บริหำร ให้รับโอนและแต่งตั งเป็นพนักงำนส่วนต ำบล  
จำกผู้ได้รับกำรคัดเลือกตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนด โดยให้มำด ำรงต ำแหน่งในระดับท่ีไม่สูงกว่ำเดิม และ
ให้ผู้ได้รับเงินเดือนในขั นไม่สูงกว่ำเดิม 

   การเลื่อนระดับ 
   กำรเล่ือนพนักงำนส่วนต ำบลขึ นแต่งตั งให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับท่ีสูงขึ น ให้เล่ือนและแต่งตั ง
จำกผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกเพื่อด ำรงต ำแหน่งนั นได้ หรือจำกผู้ทีได้รับกำรคัดเลือกเพื่อด ำรง
ต ำแหน่งนั น 
   กำรเล่ือนและแต่งตั งผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกได้ ให้เล่ือนและแต่งตั งตำมล ำดับท่ี
ในบัญชีสอบแข่งขันหรือบัญชีสอบคัดเลือกนั นแล้วแต่กรณี ส ำหรับกำรเล่ือนและแต่งตั งจำกผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
ให้เล่ือนและแต่งตั งตำมควำมเหมำะสมโดยค ำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมประพฤติ และประวัติกำรรับ
รำชกำร ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีผลงำนเป็นประจักษ์ในควำมสำมำรถ 
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   การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
   กำรเล่ือนขั นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ี ก.อบต. ก ำหนด ทั งนี  ให้
พิจำรณำค ำนึงถึงคุณภำพ ปริมำณงำน ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำนท่ีได้ปฏิบัติมำ ควำมสำมำรถและ
ควำมอุตสำหะในกำรปฏิบัติงำน กำรมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนกำรรักษำวินัย และกำรปฏิบัติตนเหมำะ
สมอกับกำรเป็นพนักงำนส่วนต ำบล 

    จึงประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน 

   ประกำศ ณ วันท่ี  1  ตุลำคม  พ.ศ.2562 
 
 
 

          (นำยทองเปลว  ทวิชำกรสีทอง) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยปูลิง 

 

 

 

 

 

 


