
 

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.บ้านพลวง 

แผนงาน   แผนงานบริหารทั่วไป   งานบริหารงานทั่วไป 

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
หลักการและเหตุผล 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity 
&Transparency Assessment) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน  (Integrity  
Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จคือ องค์การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruptionand 
Civil Rights Commission: ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี และบูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของส านักงาน 
ป.ป.ช. โดยได้ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญและจ าเป็นในการประเมิน   โดยจ าแนกองค์ประกอบหลักเป็น
องค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่ค าถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูล
เอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน  ประเทศไทยมีภาพลักษณ์เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นในทางลบ  โดยมีคะแนนดัชนี
ภาพลักษณ์  การคอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ที่จัดท าโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ  
(Transparency International – TI) ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๖  อยู่ที่ ๓.๒ – ๓.๘ คะแนน  จากคะแนนเต็ม 
๑๐ แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน  และปราบปรามการทุจริต    ระยะที่  ๒  (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)              
จึงได้ก าหนดแนวทางเพ่ือยกระดับมาตรฐานความสุจริต และความตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใสในทุกภาคส่วนของสังคมไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ “ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต” 
เนื่องจากเป็นประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อดัชนีดังกล่าว โดยมีเป้าประสงค์ที่ต้องการเพ่ิมคะแนนดัชนีภาพลักษณ์การ
คอร์รัปชั่นของไทย  ให้ถึง ๕๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ทั้งนี้ การยกระดับมาตรฐานความ
สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับแนวนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาลที่
ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  (สนช.)  เมื่อวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๗  ข้อ  ๑๐ การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐและยุทธศาสตร์
ส านักงาน ป.ป.ท.  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนแม่บทในการป้องกันการทุจริตของส านักงาน 
ป.ป.ท. (พ.ศ. ๒๕๕6 – ๒๕๖0) โครงการพัฒนาความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ  ประกอบกับบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างชาติ นโยบายรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์    
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดไว้ใน ข้อ ๑๐ เรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 
2559 ให้หน่วยงาน ของรัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส นอกจากนี้ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔           
ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และก าหนดเป็น
ส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการดังกล่าว บทบาทของ
ผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค จึงมีความส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต       

 /ระยะที่ 3... 
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ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) สู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใส     
มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้            
เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ไปสู่ปฏิบัติ และแผนปฏิบัติการประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติต้านทุจริต 
  เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และสร้างระบบ
ราชการท าให้ใสสะอาด และพัฒนาศักยภาพองค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง จึงได้จัดฝึกอบรมโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต. ในการท างานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก อบต. บ้านพลวง ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ต าบลบ้านพลวง พนักงานส่วนต าบล และนักงานจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือให้บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  ได้เรียนรู้ระเบียบข้อกฎหมายของราชการ   

วัตถุประสงค ์ 
๑ เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยง านภาครัฐ              

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
๒ เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะส าหรับปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ  
3 เพ่ือให้ได้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  
4 เพ่ือให้ได้แนวทางการน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐไปสู่การยกระดับดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย  
  5 เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมวินัย การรักษาวินัยและความโปร่งใส
ในการท างาน 
  6 เ พ่ือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตส านึกแก่ผู้ เข้ารับการอบรมในการปฏิบัติหน้าที่                    
มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ มีจิตส านึกต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบและมุ่งปฏิบัติงานเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมี      
ประสิทธิภาพ 
 

เป้าหมาย จ านวน 78  คน 
  คณะผู้บริหาร     จ านวน   4     คน 
  ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านต าบลบ้านพลวง   จ านวน   14   คน 
  สมาชิก อบต.บ้านพลวง    จ านวน   28   คน 
  พนักงานส่วนต าบล    จ านวน   19   คน 
  พนักงานจ้าง     จ านวน   13   คน 
                   รวม      จ านวน   78   คน 
 
 
 
 
 

      /วิธีด าเนินการ... 
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วิธีด าเนินการ 
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
2. ประสานวิทยากรในการให้ความรู้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
3. ประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการ 
4. ด าเนินการตามโครงการ 
5. สรุปผลการด าเนินโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
         วันที่  22   สิงหาคม  2562 
งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณจากส านักปลัด  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของ อบต. โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ดังต่อไปนี้ 

1. ค่าจัดท าป้ายโครงการ       เป็นเงิน    500 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจ านวน  78 คน คนละ 30 จ านวน 2 มื้อ เป็นเงิน 4,680 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 78 คน คนละ 75 บาท  เป็นเงิน 5,850 บาท 
4. ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย จ านวน 6  ชั่วโมง ชัว่โมงละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท 
5. ค่าวัสดุในการฝึกอบรม      เป็นเงิน 4,870 บาท 

 
รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น   19,500  บาท 

รายการข้างต้นสามารถถัวจ่ายซึ่งกันได้ 
สถานที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
ประโยชน์ที่จะได้รับ  

1 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของตนเอง ท าให้เกิดความ
ตระหนักและให้ความส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งข้ึน  

2 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบแนวทางในการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ประกอบการก าหนดนโยบายและการด าเนินงานของหน่วยงานต่อไป  
 3 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมวินัย การรักษาวินัยและความโปร่งใสใน
การท างาน 

4 ผู้เข้ารับอบรมมีศักยภาพ ประสิทธิภาพและมีความเจริญก้าวหน้าในการท างานมากข้ึน 
 

 
 

/5 ผู้เข้ารับ… 
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5 ผู้เข้ารับการอบรมมีการเสริมสร้างและพัฒนาจิตส านึกแก่ผู้เข้ารับการอบรมในการปฏิบัติหน้าที่มีพฤติกรรม

ที่สร้างสรรค์ มีจิตส านึกต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบและมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

     (ลงชื่อ)               ผู้เขียนโครงการ 
            (นางสาวกาญจนา   ทรงนาค) 
    ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 

                      
 

    (ลงชื่อ)                                    ผู้เสนอโครงการ 
                (นายวินิจ    วิญญูธรรม) 
             ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
 
 

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
( / ) เห็นชอบ        (  )  ไม่เห็นชอบ 
เพราะ........................................................................................................................ ............................................ 
 
 
     (ลงชื่อ)                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นางล าดวน    ยอดภิรมย์) 
     ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
 
 
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
( / ) อนุมัต ิ      (  )  ไมอ่นุมัติ 
เพราะ........................................................................................................................ ............................................ 
 
 

     (ลงชื่อ)               ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายเกียว    พันธ์เสน) 
         ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
       รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
 
 



 
 
 

 
ก าหนดการโครงการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของ อบต. บ้านพลวง 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  อ าเภอปราสาท  จังหวดัสุรินทร์ 

 
เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

08.00 น. ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม น.ส.กาญจนา   ทรงนาค 
น.ส.ชมพู่   ตุ้มวัด 

09.00 น. พิธีเปิดโครงการ นายเกียว  พันธ์เสน 
รองนายก อบต. 

09.30 – 10.30 น. 
บรรยายให้ความรู้หัวข้อ กฎหมายการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 

วิทยากรจากส านักงาน 
ป.ป.ช.จ.สุรินทร์ 

10.45 – 12.00 น. บรรยายให้ความรู้หัวข้อ“การพัฒนาส่งเสริมการ
ปฏิบัติ งานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ข้าราชการท้องถิ่น  และการให้ความรู้ตามคู่มือการ
พัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ตอบข้อซักถาม 

วิทยากรจากส านักงาน 
ป.ป.ช.จ.สุรินทร์ 

12.00 น. พักรับประทานอาหาร  

13.00 – 14.30 น. 

บรรยายให้ความรู้หัวข้อ “บทบาทหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในปัจจุบัน   

วิทยากรจากท้องถิ่น
อ าเภอปราสาท 

14.45 -16.30 น. 

บรรยายให้ความรู้หัวข้อ “คุณธรรมจริยธรรมวินัยและ
การรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมกับการปฏิบัติงาน
พนักงานท้องถิ่น 
ตอบข้อซักถาม 
ปิดการอบรม 

วิทยากรจากท้องถิ่น
อ าเภอปราสาท 

 
หมายเหตุ   ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  เช้า    - เวลา  ๑๐.๓๐ –  ๑๐.๔๐  น. 

บ่าย   - เวลา  ๑๔.๓๐ –  ๑๔.๔๐  น. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของ อบต บ้านพลวง 
Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจ าปี 2562 

“การประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผลประโยชน์
ทับซ้อน” 

วันพฤหัสบดี  ที่  22  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  อ าเภอปราสาท  จังหวดัสุรินทร์ 

โดย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 


