
 

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 จึงได้ก าหนดแนวทางเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
ความสุจริต และความตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในทุกภาคส่วนของสังคมไว้ใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต” ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ โครงการพัฒนาความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานรัฐ  ประกอบกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างชาติ นโยบาย
รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดไว้ใน ข้อ ๑๐ เรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ ๔  ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  และ
ก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
5/2559 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการดังกล่าว บทบาท
ของผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
  เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน และสร้างระบบราชการท าให้ใส
สะอาด และพัฒนาศักยภาพองค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง จึงได้จัดฝึกอบรมโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของ อบต. ในการท างานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก อบต. บ้านพลวง พนักงานส่วนต าบล และนั กงาน
จ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง ได้เรียนรู้ระเบียบข้อ
กฎหมายของราชการ   

วัตถุประสงค ์ 
๑. เพ่ือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานมีความเป็นธรรม  
๒. เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะส าหรับปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานใน

องค์กร  
3. เพ่ือปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
4. เพ่ือสร้างกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพและมี

ความยุติธรรม 
5. เพ่ือก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการป้องกันการทุจริต

เชิงรุก 
 

/6. เพ่ือให้... 
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6. เพ่ือให้ได้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  
  7. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยความโปร่งใสและมี
ความยุติธรรมในการท างานในองค์กร 
  8. เ พ่ือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตส านึกแก่ผู้ เข้ารับการอบรมในการปฏิบัติหน้าที่                    
มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ มีจิตส านึกต่อหน้าที่ มีความยุธรรม มีความรับผิดชอบและมุ่งปฏิบัติงานเพ่ือให้บริการแก่
ประชาชนได้อย่างมี  ประสิทธิภาพ 
 

เป้าหมาย จ านวน 68  คน 
  คณะผู้บริหาร     จ านวน   3     คน 
  สมาชิก อบต.บ้านพลวง    จ านวน   27   คน 
  พนักงานส่วนต าบล    จ านวน   18   คน 
  พนักงานจ้าง     จ านวน   20   คน 
                   รวม      จ านวน   68   คน 
 

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

ระยะเวลาด าเนินการ 
         วันที่  15  มีนาคม 2564 
 
งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณจากส านักปลัด  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของ อบต. โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ดังต่อไปนี้ 

1. ค่าจัดท าป้ายโครงการ       เป็นเงิน    450 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจ านวน  68 คน คนละ 30 จ านวน 2 มื้อ เป็นเงิน 4,080 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 68 คน คนละ 75 บาท  เป็นเงิน 5,100 บาท 
4. ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย จ านวน 6  ชั่วโมง ชัว่โมงละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท 
5. ค่าวัสดุในการฝึกอบรม      เป็นเงิน 1,770 บาท 

 
รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น   15,000  บาท 

รายการข้างต้นสามารถถัวจ่ายซึ่งกันได้ 
/สถานที.่.. 
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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 การรักษาวินัยความโปร่งใสและมี
ความยุติธรรมในการธรรมงานในองค์กร 

4 ผู้เข้ารับอบรมมีศักยภาพ ประสิทธิภาพและมีความเจริญก้าวหน้าในการท างานมากข้ึน 
5 ผู้เข้ารับการอบรมมีการเสริมสร้างและพัฒนาจิตส านึกแก่ผู้เข้ารับการอบรมในการปฏิบัติหน้าที่มีพฤติกรรม

ที่สร้างสรรค์ มีจิตส านึกต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบและมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

                                                    (ลงชื่อ)            ผู้เขียนโครงการ 
            (นางสาวกาญจนา   ทรงนาค) 
    ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

                
 

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

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล......................................................................................... .............. 
 
          (ลงชื่อ)                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นางล าดวน    ยอดภิรมย์) 
     ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
(  ) อนุมัติ       (  )  ไม่อนุมัติ  เพราะ.............................................................................................................. 
 
        (ลงชื่อ)                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายเลียงศักดิ์  เผยศิริ) 
         ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต 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 การพัฒนาด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส  เ พ่ือให้ เกิดความตระหนักและให้
ความส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรม
ความโปร่งใส และความยุติธรรม 

วิทยากรจากส านักงาน 
ยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ 

10.45 – 12.00 น. บรรยายให้ความรู้หัวข้อ“การเสริมสร้างและพัฒนา
จิตส านึกแก่ผู้เข้ารับการอบรมในการปฏิบัติหน้าที่มี
พฤติกรรมที่สร้างสรรค์ มีจิตส านึกต่อหน้าที่ มีความ
ยุติธรรม ความรับผิดชอบและมุ่งปฏิบัติงานเพ่ือให้
บริการแก่ประชาชน 

วิทยากรจากส านักงาน 
ยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ 

12.00 น. พักรับประทานอาหาร  

13.00 – 14.30 น. 

บรรยายให้ความรู้หัวข้อ  พัฒนาคุณธรรมและความ
โปร่งใสในองค์กร 

วิทยากรจากส านักงาน 
ยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ 

14.45 -16.30 น. 

บรรยายให้ความรู้หัวข้อ “คุณธรรมจริยธรรมวินัยและ
การรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมกับการปฏิบัติงาน 
ตอบข้อซักถาม 
ปิดการอบรม 

วิทยากรจากส านักงาน 
ยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ 

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

บ่าย   - เวลา  ๑๔.๓๐ –  ๑๔.๔๐  น. 
 
 
 
 
 
 
 


