
 
 
 

             (สำเนาคูฉบับ) 

                   ประกาศองคการบริหารสวนตำบลบานพลวง 
       เรื่อง  นโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรม และความโปรงใส 

ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
           ................................................... 

    มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 5 มกรคม 2559 ใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน เขารวมการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :  ITA) 
กำหนดใหผูบริหารของหนวยงาน กำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหนวยงานใหมี
คุณธรรมและความโปรงใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

   เพ่ือใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลบานพลวง  เปนไปดวยความมีคุณธรรมโปรงใส 
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ จึงกำหนดมาตรการ ดังนี้ 

  1. มาตรการดานความโปรงใส 
   1.1 เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ในแตละ 
ข้ันตอน ดังนี้ 

1.1.1 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแผนงาน/โครงการ 
1.1.2   จัดทำแผนงาน/โครงการ 
1.1.3  ดำเนินการโครงการ 

   1.2 ใหดำเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางดวยความโปรงใส ดังนี้ 
1.2.1  ประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง  ภายในระยะเวลา  30  วันทำการ 

     หลังจากวันท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
1.2.2  เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือใหสาธารณชนตรวจสอบขอมูลการจัดซ้ือจัด 

จางไดโดยมีองคประกอบชื่อโครงการ  งบประมาณ ผูซ้ือซอง ผูไดรับคัดเลือก   
1.2.3  กำหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวของระหวางเจาหนาท่ี ท่ีเก่ียวของกับ  

การจัดซ้ือจัดจาง และผูเสนองาน เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
   1.3 การดำเนินงานเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการใหสาธารณชนทราบ 
ผานเว็บไซตและสื่ออ่ืน ๆ ดังนี้ 

1.3.1 ประกาศเผยแพรการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการลวงหนาไมนอยกวา 
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด 

1.3.2 ประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจาง แต 
ละโครงการ 

  1.3.3 ประกาศเผยแพรวิธีการคำนวณราคากลางแตละโครงการ 
  1.3.4 ประกาศเผยแพรรายชื่อผูท่ีมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซ้ือหรือจางแตละโครงการ 

1.3.5 ประกาศเผยแพรผลการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการ พรอมระบุวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 
และเหตุผลท่ีใชในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจาง 

   1.4  วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ดังนี้  
   1.4.1 ใหมีการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
                                                                                        /1.4.2 นำผลการวิเคราะห…… 
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1.4.2 นำผลการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มาใชในการปรบัปรุงการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   1.5 มีชองทางใหประชาชนถึงขอมูลของหนวยงาน ดังนี้ 
   1.5.1 มีหนวยประชาสัมพันธ ณ สำนักงานของหนวยงาน 
    1.5.2 มีขอมูลอำนาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนดทางเว็บไซตของหนวยงานหรือสื่ออ่ืนๆ 
  1.6 มีการดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงาน การใหบริการของหนวยงาน ดังนี้ 
   1.6.1 มีการกำหนดชองทางการรองเรียนและข้ันตอน กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน 
   1.6.2 มีการกำหนดหนวยงานหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
   1.6.3 มีระบบการตอบสนอง หรือรายงานผลการดำเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนให 
                                        ผูรองเรียนทราบ 

1.6.4  มีรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียน พรอมระบุปญหา อุปสรรค และ  
  แนวทางแกไขและเผยแพรใหสาธารณชนรับทราบ ผานเว็บไซตหรือสื่ออ่ืน ๆ 

  2. มาตรการดานความพรอมรับผิดชอบ 
   2.1 ผูบริหาร จะตองแสดงเจตจำนงท่ีมุงนำหนวยงานใหมีการดำเนินงานดวยความชื่อสัตยสุจริต 
และพรอมท่ีจะแสดงความรับผิดชอบ หากหนวยงานนั้นสงผลกระทบและเกิดความเสียหายตอสังคมโดยสวนรวม 

2.2 ผูบริหาร จะตองสนับสนุนงบประมาณหรือการดำเนินการเพ่ือใหเกิดความโปรงใสและซ่ือสัตย 
สุจริตมากข้ึนในหนวยงาน 

2.๓ ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน จะตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเต็มใจ เต็มความสามารถ มี 
ความกระตือรือรนมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

๒.๔ ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน จะตองใหความสำคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาท่ี 
ความรับผิดชอบมากกวาเรื่องสวนตัว 

2.5 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน จะตองมีสวนในความรับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายอัน 
เนื่องมาจากการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาดของตนเอง 

2.6 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน จะตองเปดโอกาสพรอมรับฟงการวิพากษ หรือติชม จาก 
ประชาชน ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 

  3. มาตรการดานความปลอดจากการทุจรติในการปฏิบัติงาน 
3.1 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน ไมเรียกรับเงินหรือผลประโยชนอ่ืนใดเพ่ือแลกกับการใหบริการ 

หรือการอำนวยความสะดวก 
3.2 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน ไมใชอำนาจหนาท่ี เพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเองและพวกพอง 
3.3 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน ไมมีสวนเสียในสัญญา โครงการ หรือมีสัมปทานใด ๆ ของ 

หนวยงาน 
   3.4 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน ตองไมมีความเก่ียวของเชิงอุปถัมภ หรือมีผลประโยชนรวมกับ
คูสัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ  
   3.5 การดำเนินงาน การอนุมัติตาง ๆ จะตองไมมีการรากแซงจากฝายการเมืองหรือผูมีอำนาจเพ่ือ
กอใหเกิดประโยชนกับกลุมใดกลุมหนึ่ง 

  4. มาตรการดานวัฒนธรรม คุณธรรม ภายในองคกร 
4.1 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน จะตองมีการถายทอดพฤติกรรมการทำงานท่ีดี มีคุณธรรมและ 

ซ่ือสัตยสุจริตใหแกกันอยูเสมอ 
 
                                                                                                     /4.2 ผูบริหาร ขาราชการ….. 



- ๓ - 
 

4.2 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน เม่ือพบเห็นการทุจริตท่ีเกิดข้ึน จะตองไมเพิกเฉยและพรอมท่ี 
จะดำเนินการตรวจสอบ ใหเปนไปตามกฎหมาย  

4.3 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน จะตองไมทนและไมยอมรับตอการกระทำการทุจริตทุกรูปแบบ 
4.4 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน ตองไมนำวัสดุ อุปกรณ และของใชในราชการไปใชสวนตัว 
4.5 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน จะตองไมกระทำการใดๆ ท่ีเปนการเอ้ือประโยชนตอบุคล 

กลุมใดกลุมหนึ่ง 
4.6 ใหมีการจัดทำแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีสามารถนำไปสูการปฏิบัติได อยางเปน 

รูปธรรม และสามารถยับยั้งการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4.7 หนวยงานตรวจสอบภายใน จะตองดำเนินงานอยางมีอิสระ ไมถูกแทรกแซงจากผูบริหารหรือ 

ผูมีอำนาจ และสามารถยับยั้งหรือปองกันการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4.8 ใหมีการดำเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 

4.8.1 ใหมีการวิเคราะหความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
    4.8.2 ใหมีการจัดทำคูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

4.8.3 ใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความรูเรื่องการ 
ปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี 

          4.8.4 ใหการปรับปรงุข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบ เพ่ือปองกัน 
ผลประโยชนทับซอน 

4.9 ใหมีการดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน ดังนี้ 
4.9.1 ใหมีการวิเคราะหผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปฏิบัติการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพ่ือนำมาปรับแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตของปงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 

4.9.2 ใหมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจำป 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

4.10 ใหมีการรวมกลุมเพ่ือตรวจสอบการบริหารงานในหนวยงาน ดังนี้ 
  4.10.1 ใหมีการรวมกลุมของเจาหนาท่ีในหนวยงาน เพ่ือการบริหารงานอยางโปรงใส 
  4.10.2 ใหมีกิจกรรมท่ีแสดงถึงความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงาน

ใหมีความโปรงใสยิ่งข้ึน 

  5. มาตรการดานคุณธรรมการทำงานในหนวยงาน 
5.1 การคัดเลือก บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย เลื่อนระดับ การเลื่อนข้ันเงินเดือน กาพิจารณา ความดี

ความชอบ หรือการใหสิทธิประโยชนตาง ๆ ตองไมยึดโยงกับระบบอุปถัมภ หรือผลประโยชนอ่ืน ๆ แอบแฝง  
5.2 สรางแรงจูงใจ เพ่ือรักษาเจาหนาท่ีใหปฏิบัติงานดานความสามารถบนพ้ืนฐานของความดี 
5.3 ใหมีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน  การใหทุนการศึกษา

อยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 
5.4 การใชจายเงินงบประมาณ ใหเปนไปดวยความจำเปน คุมคา โปรงใส และตรวจสอบได 
5.5 ใหมีการมอบหมายงานดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ไมสั่งงานในเรื่องสวนตัว 
5.6 ใหคำแนะนำ และรวมแกปญหาในงานท่ีไดรับมอบหมายรวมกับผูใตบังคับบัญชา 
5.7 ใหมีการจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานใหมีความพรอมอยาง

สม่ำเสมอ 
๕.๘ ตองปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้ันตอน อยางเครงครัด เปนมาตรฐาน และยึดหลักความถูกตอง 

อยางสม่ำเสมอ 
                                                                                 /5.๙ ตองปฏิบัติงานโดย.... 
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5.๙ ตองปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเปนธรรม เทาเทียมกัน      
5.10 ใหมีการปฏิบัติงานตามคูมือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ดังนี้ 
 5.10.1 ใหมีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ท่ีเปนปจจุบัน 

5.1๐.๒ ใหจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม 
ภารกิจหลัก โดยตองมีสาระสำคัญเก่ียวกับผลผลิตและผลลัพธของการปฏิบัติงาน 
มีการเปรียบเทียบข้ันตอน กระบวนการปฏิบัติงานท่ีกำหนดไวในคูมือกับการ
ดำเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง ตลอดจนปญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

5.11 ใหมีการปฏิบัติงาน การบริการ ตามภารกิจหลักดวยความเปนธรรม ดังนี้ 
5.11.1 ใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และระยะเวลาท่ีใชในการ 

ดำเนินการ ใหผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 
5.11.2 จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบ เพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติ 

หนาท่ีตามภารกิจหลัก 

  6. มาตรการดานการส่ือสารภายในหนวยงาน 
6.1  ถายทอดประกาศนโยบาย มาตรการ เพ่ือพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรม และความโปรงใส

ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐฉบับนี้ ใหเจาหนาท่ีใน
สังกัดไดรับทราบ 

  6.2 นำประกาศนโยบาย มาตรการ เพ่ือพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรม และความโปรงใส  
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ฉบับนี้ เผยแพรใน
เว็บไซต  www.banpluang.go.th และชองทางการสื่อสารหรือชองทางการประชาสัมพันธอ่ืน ๆ  

  6.3 ใหผูบริหารแสดงเจตจำนงตอเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน ในคราวประชุมภายในหรือการ 
ประชุมประจำเดือน ในการท่ีจะบริหารงานดวยความชื่อสัตย มีคุณธรรมจริยธรรม มีธรรมาภิบาล มีความโปรงใส 
 

    ประกาศ   ณ   วันท่ี   10   เดือน   มกราคม  พ.ศ.  2565 
 
 

 
           (นายพนม  ดวงราษี) 
     นายกองคการบริหารสวนตำบลบานพลวง 
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เรื่อง  แตงตั้งเจาหนาท่ี ปดประกาศ 
…………………….………………………… 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลบานพลวง   ไดจัดทำประกาศนโยบาย/ มาตรการเพื ่อพัฒนา
หนวยงานใหมีคุณธรรม  และความโปรงใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ  เพ่ือพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใส  นั้น 

 ในการนี้  เพื่อใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
เปนไปตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  และพรอมที่จะไดรับการติดตามตรวจสอบ  
การปฏิบัติงานตามเจตจำนงที่ไดแสดงไว  องคการบริหารสวนตำบลบานพลวง  จึงแตงตั้งบุคคลที่มีรายชื่อและ
ตำแหนงดังตอไปนี้  เปนผูปดประกาศ  คือ 

เจาหนาท่ีปดประกาศ  
   1. นางสาวปวีณา  ดอกศรีจันทร ตำแหนงเจาพนักงานธุรการ         

                                      สั่ง  ณ  วันท่ี 10  เดือน  มกราคม   พ.ศ.  25๖5 

 

                                        
                                                            (นายพนม  ดวงราษี) 
                                                  นายกองคการบริหารสวนตำบลบานพลวง 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



 

   บันทึกขอความ 
สวนราชการ   สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานพลวง  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร             .                                                                              

ที ่    สร  80903 /                               วันท่ี      10  มกราคม   ๒๕๖5                                    . 

เร่ือง  การแจงประกาศนโยบาย/มาตรการเพ่ือพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใส ตามแนวทางการ 
        ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

เรียน  ปลัด อบต. /หัวหนาสวนราชการ อบต.บานพลวง /พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางทุกทาน 

   ดวยองคการบริหารสวนตำบลบานพลวง   ไดจัดทำประกาศนโยบาย/มาตรการเพ่ือพัฒนาหนวยงาน
ใหมีคุณธรรมและความโปรงใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐเพ่ือพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใส  นั้น 

ในการนี้  เพื่อใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
เปนไปตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  และพรอมที่จะไดรับการติดตามตรวจสอบ  
การปฏิบัติงานตามเจตจำนงท่ีไดแสดงไว   จึงขอแจงทุกทานรับทราบประกาศตามท่ีเสนอมาพรอมนี้   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

                                        
                                                            (นายพนม  ดวงราษี) 
                                                  นายกองคการบริหารสวนตำบลบานพลวง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง
	ที่   25 / 25๖5
	เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิดประกาศ

