
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 
เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมจริยธรรม และความโปรงใส ตามแนวทางการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
................................................................ 

ตามที่ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน        
เขาร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Intergrity and 
Transparency Assessment : ITA) ซึ ่งแบบประเมินกำหนดให้ผู้บร ิหารของหน่วยงาน กำหนดนโยบาย 
มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปรงใส ตามแนวทาง 
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้านไดแ้ก  

1.ด้านความ โปรงใส  
2.ด้านความพรอมรับผิด  
3.ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
4.ด้านวัฒนธรรม คุณธรรมในองคกร  
5.ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน  
6.ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  

เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบลบ้านพลวงเป็นไปด้วยความมีคุณธรรม โปรงใส 
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน องคการบริหารสวนตำบลบ้านพลวง       
จึงกำหนดนโยบายไวดังนี้  

1.นโยบายด้านความโปรงใส  
1.1 เปิดโอกาสให้ผู้มีสวนได้สวนเสียได้มีโอกาสเขามามีสวนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจ 

หลักโดยระบุรายละเอียดของผู้มีสวนไดส้วนเสียที่เขามาร่วมในการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน  
1.2 มีการเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปรงใส  
1.3 ดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชน       

รับทราบผานเว็บไซด และสื่ออ่ืนๆ  
1.4 วิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
1.5 มีชองทางให้ประชาชนเขาถึงข้อมูลของหนวงงาน เชน มีหน่วยประชาสัมพันธ์ของ อบต.    

มีเว็บไซดขององคการบริหารสวนตำบลบ้านพลวงและ มี Facebook อบต.บ้านพลวง 
1.6 มีการดำเนินการเกี ่ยวกับเรื ่องรองเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน       

โดย กำหนด ชองทางการรองเรียน และมีคำสั่งแต่งตั้งเจาหนาที่ผู้รับผิดชอบเรื่องรองเรียน มีการรายงานผลการ
ดําเนินงาน เกี่ยวกับเรื่องรองเรียนให้ผู้รองเรียนทราบ รายงานผู้บริหารหน่วยงานทราบ และเผยแพรให้ประชาชน
ทราบ  
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2.นโยบายด้านความพรอมรับผิด  
2.1 พนักงานองคการบริหารสวนตำบลบ้านพลวง จะตองปฏิบัติหนาที่ด้วยความเต็มใจ        

เต็มความสามารถ มีความกระตือรือรน มงุผลสัมฤทธิ์ของงาน  
2.2 พนักงานองคการบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง จะตองให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจ หนาที่ความรับผิดชอบ มากกวาเรื่องสวนตัว  
2.3 พนักงานองคการบริหารสวนตำบลบ้านพลวง จะตองมีสวนในความรับผิดชอบ หากเกิด

ความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของตนเอง  
2.4 ผู้บริหารองคการบริหารสวนตำบลบ้านพลวง จะตองแสดงเจตจํานงที่จะมุงนํา หน่วยงาน

ให้มีการดําเนินงานด้วยความซื่อสัตยสุจริต และพรอมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากงานนั้นสงผล กระทบและ
เกิดความเสียหายตอสังคมโดยรวม  

2.5 ผู้บริหารองคการบริหารสวนตำบลบ้านพลวง จะตองเปิดโอกาสพรอมรับฟงการวิพากษ 
หรือ ติชม จากประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีสวนได้สวนเสีย  

3.นโยบายด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
3.1 พนักงานองคการบริหารสวนตำบลบ้านพลวง จะตองไม่เรียกรับเงินหรือ ผลประโยชนอ่ืน

ใดเพ่ือแลกกับการให้บริการหรืออํานวยความสะดวก  
3.2 พนักงานองคการบริหารสวนตำบลบ้านพลวง จะตองไม่ ใชอำนาจหนาที ่ เพื ่อเอ้ือ          

ประโยชนแกตนเองและพวกพอง  
3.3 พนักงานองคการบริหารสวนตำบลบ้านพลวง จะตองไม่มีสวนได้สวนเสียในสัญญา 

โครงการใดๆ ของหน่วยงาน  
3.4 ผู้บริหารองคการบริหารสวนตำบลบ้านพลวง ตองไมม่ีความเกี่ยวของเชิงอุปถัมภ์ หรือมีผล

ประโยชนร่วมกับคูสัญญา โครงการใดๆ  
3.5 การดําเนินงาน การอนุมัติต่างๆ ของสำหรับงานสถิติแหงชาติ จะตองไม่มีการแทรกแซง    

จากฝ่ายการเมือง หรือผู้มีอำนาจ เพ่ือกอให้เกิดประโยชนกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  
4.นโยบายด้านวัฒนธรรมคุณธรรมภายในองคกร  
4.1 พนักงานองคการบริหารสวนตำบลบ้านพลวง จะตองมีการถายถอดพฤติกรรมการ ทำงาน

ที่ดี มีคุณธรรมและซื่อสัตยสุจริตให้แกกันอยู่เสมอ  
4.2 พนักงานองคการบริหารสวนตำบลบ้านพลวง เมื่อพบเห็นการทุจริตเกิดขึ้น จะตองไม่

เพิกเฉยและพรอมที่จะดำเนินการรองเรียน แจงเบาะแส หรือให้ข้อมูลแกกลุ่มตรวจสอบภายใน หรือทาง เว็บไซด 
www.banpluang.go.th เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบ  

4.3 พนักงานองคการบริหารสวนตำบลบ้านพลวง จะตองไม่ทนและยอมรับตอการ กระทำการ
ทุจริตทุกรูปแบบ  

4.4 พนักงานองคการบริหารสวนตำบลบ้านพลวง จะตองไม่นําวัสดุ อุปกรณ์ และของใชใน
ราชการไปใชสวนตัว  

4.5 พนักงานองคการบริหารสวนตำบลบ้านพลวง จะตองไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการ เอ้ือ                   
ประโยชนตอบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  
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4.6 ให้มีการจัดทำแผนปองกันและปรามปรามการทุจริต ที ่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้       

อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถยับยั้งการทุจริตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
4.7 หน่วยตรวจสอบภายใน จะตองดําเนินงานอย่างมีอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้บริหาร      

หรือผู้มีอำนาจ และสามารถยับยั้งหรือปองกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4.8 ให้มีการดำเนินการเพื ่อปองกันผลประโยชนทับซอน เชน จัดทำข้อมูลเกี ่ยวกับการ 

ปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน  
4.9 ให้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 
4.10 ให้มีกิจกรรมรวมกลุ ่มของเจาหนาที่ในหน่วยงาน เพื ่อแสดงถึงความพยายามที่จะ 

ปรับปรุงการบริหารงานที่โปรงใส  
5.ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน  
5.1 การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ การพิจารณาความดีความชอบ หรือ     

การให้สิทธิประโยชนต่าง ๆ ตองไมย่ึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ เสนสาย หรือผลประโยชนอ่ืนแอบแฝง  
5.2 ให้มีการคัดเลือก ผู้เขารับการฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน อย่างเป็นธรรมไม่ 

เลือกปฏิบัติ  
5.3 การใช จ ่ายเง ินงบประมาณให้ เป ็นไปด้วยความจําเป็นเหมาะสม คุ มค า โปร งใส              

และ ตรวจสอบได ้ 
5.4 ให้มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความพรอม       

อย่างสม่ำเสมอ  
5.5 พนักงานองคการบริหารสวนตำบลบ้านพลวง ตองปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั ้นตอน         

อย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกตอง  
5.6 พนักงานองคการบริหารสวนตำบลบ้านพลวง ตองปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม 

เทาเทียม ไมเ่ลือกปฏิบัติ  
5.7 ให้มีการปฏิบัติงานตามคูมือ หรือมาตรฐานตามภารกิจหลัก  
5.8 ให้มีการปฏิบัติ/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม  
6.นโยบายด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  
6.1 ให้มีการ ถายทอดประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื ่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม 

จริยธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ให้เจาหนาที่ในสังกัดไดร้ับทราบ  
6.2 ให้มีการ ถายทอดประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื ่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม 

จริยธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ลงในเว็บไซด ขององคการบริหารสวน
ตำบลบ้านพลวง และ Facebook อบต.บ้านพลวง  

6.3 ให้มีการ ถายทอดการแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการ 
บริหารราชการลงในเว็บไซด  ขององคการบริหารสวนตำบลบ้านพลวงและ Facebook อบต.บ้านพลวง             
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

 

ประกาศ ณ วันที่   22  มีนาคม  พ.ศ.2565 
 
            (ลงชื่อ)      
                               (นายพนม   ดวงราษี) 

                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 


