
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รายงานผลการด าเนนิการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน (รอบ 6 เดือน) 

 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบะฮ ี
อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 



 
 

 
ค าน า 

 
  ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับ
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: 
ITA) ได้ถูกก าหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มี
การปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการ
ด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแมบ่ท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
   

  เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี  
จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (รอบ 12 
เดือน) เพื่อสามารถน าฐานข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี มีประสิทธิภาพในปีถัดไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
องค์การบรหิารส่วนต าบลบะฮ ี

 
 



 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and transparency Assessment: ITA) 
ในปี พ.ศ. 2563  ที่มาผ่าน ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีข้ึน แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะ
ในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีข้ึน ซึ่งจากการ
วิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่า มีประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีข้ึน ได้แก่ ตัวช้ีวัดการใช้อ านาจ ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการ
สื่อสาร และตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจริต จึงมีแนวทางการพัฒนาดังนี้  

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการ
ปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

ม า ต ร ก า ร ส ร้ า ง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน  

จัดท าบันทึกข้อตกลง
ในการปฏิบัตงิานด้วย
ด้วยความโปร่งใส 

1. ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการจัดท า
บันทึกข้อตกลง 
2.   ผู้บริหาร
ประกาศหลกัเกณฑ์ 
หรือมาตรการ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ และ
บุคคลภายนอก
รับทราบ  
3. ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการเผยแพร่
มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานบนเว็บไซต์ 
หลักของหน่วยงาน  
 

ส านักปลัด รายงานผลการ
ด า เนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน  

ม า ต ร ก า ร ส ร้ า ง
ความเข้าใจให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน 

จัดท าบันทึก
ข้อตกลงหรือคู่มือ
ประชาสัมพันธ์ท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน
ยังไม่เขา้ใจ 

1. ผู้รับผิดขอบ
ด าเนินการจัดท า
บันทึกข้อตกลง/คู่มอื 
2.   ผู้บริหาร
ประกาศหลกัเกณฑ์ 
หรือมาตรการ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ รับทราบ  
หลักของหน่วยงาน  
 

ส านักปลัด รายงานผลการ
ด า เนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน  



 
 

มาตรการเ ปิดเผย
ข้ อ มู ล เ พ่ื อ ส ร้ า ง
ความโปร่งใส 

จัดท าค าสั่งมอบหมาย
หน้าท่ีให้ผู้ปฏิบัติงาน
เปิดเผยข้อมูลขา่วสาร
ตามหัวข้อการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  

1. ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการจัดท า
ค าสั่ง 
2.   ผู้บริหารแจง้
ประกาศค าสั่ง เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ รับทราบ  
3. เจ้าหน้าที่
ด าเนินการตามค าสั่ง 
 

ส านักปลัด รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
ค าสั่ง 
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน 

 
บัดน้ี องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี  อ าเภอพรรณานิคม .จังหวัดสกลนคร ได้ด าเนินการตาม

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี 
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดมีดังนี้  

 
มาตรการ รายละเอียดการ

ด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินการ หมายเหต ุ
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน  

 จัดท าบันทึก
ข้อตกลงในการ
ปฏิบัติงานด้วย
ด้วยความโปร่งใส
(เผยแพร่ข้อมลูสู่
สาธารณบน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน เมื่อ
วันที่ 12 เดือน
ตุลาคม  พ.ศ.
2563) 

เดือนตุลาคม
2563 

บันทึก
ข้อตกลงใน

การปฏิบัตงิาน
ด้วยด้วยความ

โปรง่ใส 

การปฏิบัตงิาน
ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
ประกาศ 
หลักเกณฑ์ 
มาตรฐาน คู่มือ
การปฏิบัตงิาน 
อย่างเครง่ครัด
โดยเป็นไปตาม
บันทึกข้อตกลงใน
การปฏิบัตงิาน
ด้วยความโปร่งใส 

 

มาตรการสรา้ง
ความเข้าใจให้ 
แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้วยกัน 

จัดท าบันทึก
ข้อตกลงหรือคู่มือ
ประชาสัมพันธ์
ผู้ปฏิบัติงาน 

เดือนตุลาคม 
2563 

มาตรการ
เผยแพร่ข้อมลู
ต่อสาธารณะ 

รายงานผลการ
ด า เนินงานตาม
ม า ต ร ก า ร 
เผยแพร่ข้อมูลต่อ

* * อ ยู่ ใ น
ร ะ ห ว่ า ง
ด าเนินการ 



 
 

โดยให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเซ็น
รับทราบบันทึก
ข้อตกลง เมื่อ 

สาธารณะ 
 

มาตรการเปิดเผย
ข้อมูลเพ่ือสร้าง
ความโปร่งใส 

จัดท าค าสั่ง
มอบหมายหน้าท่ีให้
ผู้ปฏิบัติงานเปิดเผย
ข้อมูลขา่วสารตาม
หัวข้อการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

เดือนตุลาคม 
2563 

ค าสั่งมอบหมาย
หน้าท่ีให้

ผู้ปฏิบัติงาน
เปิดเผยข้อมูล

ข่าวสาร 

การปฏิบัตงิาน
ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
ประกาศ 
หลักเกณฑ์ 
มาตรฐาน คู่มือ
ผู้ปฏิบัตงิาน
เปิดเผยข้อมลู
ข่าวสาร อย่าง
เคร่งครัดโดย
เป็นไปตามบันทึก
ข้อตกลงในการ
ปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใส 

 

 
 

 
ลงช่ือ………รวีวรรณ สุดเสนห่า…..ผู้จัดท า 

 (นางรวีวรรณ สุดเสนห่า) 
ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด 



 



การด าเนนิการมาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตงิาน 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบะฮ ี

โดย 

การลงนามบันทกึข้อตกลงการปฏิบตัิงานด้วยความโปร่งใสและบรกิารประชาชน 

ด้วยความเท่าเทียมเพือ่สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการปฏบิัตงิานอย่างซ่ือสัตย์สุจรติ 

 

 

 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี นายสุ
กันท์ สุนันธรรม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ  ได้
ด าเนินการประชุมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งในการประชุม
ดังกล่าวได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใน ซื่อสัตย์ สุจริต และการบริการ
ประชาชนด้วยความเท่าเทียมกันเพื่อขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

 



 



 
 

 
 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี 
เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

         ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่ว
ประเทศ เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยใช้แนวทางการประเมินและ
เครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ก าหนดโดยจะเป็นการประเมินผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือระบบ ITAS ตามเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (Integrity Transparency Assessment : ITA) ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการประเมิน  จึงได้มอบหมายการปฏิบัติงาน ดังนี้  

 
ล าดับ

ที ่
เรื่อง ผู้รับผิดชอบ 

1 ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อย
กว่า 30 คน ประกอบด้วย 

1. ผู้บริหาร 
2. พนักงานส่วนต าบล/

พนักงานครู 
3. ลูกจ้างประจ า 
4. พนักงานจ้าง 

2 ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตัวชี้วัดตาม
คู่มือการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

01-06 ส านักปลัด 
07 ทุกกองราชการ 
08-012 ส านักปลัด 
013-016 ทุกกองราชการ 
017 ส านักปลัด 
018-024 กองคลัง 



 
 

025-032 ส านักปลัด 
025-032 ส านักปลัด 
033 ทุกกองราชการ 
034-043 ส านักปลัด 

3 การปฏิบัติงานในระบบ ITAS 
1. ผู้บริหารระบบของหน่วยงาน 
2. ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน 

 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
หัวหน้าส านักปลัด 

 
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการเก็บรวบรวมแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ให้รวบรวมข้อมูล

ให้แล้วเสร็จภายวันที่ 10 เมษายน 2564 เพ่ือผู้ดูแลระบบของหน่วยงานด าเนินการน าข้อมูลลงในเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและปฏิบัติงานในระบบ ITAS ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ภายวันที่ 30 เมษายน 2564 ตามกรอบระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติก าหนด 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

สั่ง ณ วันที่  1 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  

 

 

      
               (นายสุกันท์ สุนันธรรม) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี 

เรื่อง  มาตรการเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี 

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

ด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้น า
ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ไปปฏิบัติในปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ
นโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ 
พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ 
 

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้น การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบะฮีเป็นไปด้วยความมีคุณธรรม โปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม
และความโปร่งใสตรวจสอบได้ เพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบะฮีทุกคนให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นที่
จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
ปราศจากการทุจริต พร้อมก าหนดแนวทางให้ทุกส านัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบะฮีถือปฏิบัติ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี จึงขอประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต เพ่ือความมุ่งมั่นที่
จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
ปราศจากการทุจริต โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส เพ่ือให้บรรลุ
เจตนารมณ์ ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางให้ข้าราชการและบุคลากรทุกคนยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ ควบคู่กับกฎ 
ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนๆ โดยถือปฏิบัติและด าเนินการ ดังนี้   

 1. นโยบาย 
๑.1 ด้านความโปร่งใส 

     ๑) การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจหลักในแต่ละขั้นตอนของ
หน่วยงานตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดท าแผนงาน/โครงการ ร่วมด าเนินการ และร่วมติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน 
     ๒) การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องด าเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน
ตามระเบียบข้อกฎหมายก าหนด 
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3) การด าเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานต้องชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน 
รวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบะฮีได้
โดยสะดวกและรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์และสื่ออ่ืนๆ   

4) การด าเนินงาน/การจัดการกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อันไม่โปร่งใสหรือ
ทุจริตต่อหน้าที ่

1.2 ด้านความพร้อมรับผิด 
     1)  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่
อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ 
     2) เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่าง
ครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
     3) การก าหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบะฮีที่จะต้องมี เจตจ านงในการ
บริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดเพ่ือเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการ
ขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 

1.3 ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
     1)  สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลบะฮีมิให้มีพฤติกรรมที่
เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใด ๆจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือแลกกับ
การปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็น
ธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตน หรือผู้อื่นผู้ใด 
     2) สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย
ซึ่งมีคุณลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพ่ือเอ้ือประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานขององค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี 

1.4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมภายในองค์กร 
     1)  การปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลบะฮีเพ่ือให้มี
พฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมที่ดีขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลบะฮี เป็นการกล่อมเกลาทางสังคม ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริต จนกระท่ังไม่ทนต่อ 
การทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม อันจ าท าให้เกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระท าการทุจริต 
     2)  การปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมให้ได้ ซึ่งถือเป็นการป้องกันการทุจริตตั้งแต่รากฐานของพฤติกรรมการทุจริต 
     3)  ก าหนดและจัดการท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี 
    4) การมีกระยวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้เ จ้าหน้าที่ใน
องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮีเห็นความส าคัญและเกิดความตระหนักถึงผลการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
ในการร่วมต่อต้านการทุจริตได ้

1.5. ด้านคุณธรรมการท างานภายในหน่วยงาน 
     1) การให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงาน โดยให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ชัดเจน 
     2) การปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ และจะต้องเป็นการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 
     3) การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี ทั้งในด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เช่นการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ เป็นต้น กระบวนการสร้างแรงจูงใจ
และความก้าวหน้าในสายงาน และในด้านการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ 
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     4)  การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ การใช่จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
จะต้องพิจารณาใช้จ่ายสิ่งที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด 
     5) การมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก้ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่จะต้องค านึงขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ตามกกหมายของผู้รับมอบงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเท่าเทียม มีการสื่อสาร
และเอาใจใส่ ติดตามในการมอบหมายงานที่ได้มอบหมายไป ตลอดจนรับผิดชอบในผลของงานที่ได้รับมอบหมาย
ด้วย 
     6) การให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วน
ต าบลบะฮี 

1.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
     1) ถ่ายทอดประกาศนโยบาย มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้
รับทราบ 
     2) น าประกาศนโยบาย มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้  เผยแพร่ในเว็ปไซต์ 
ww.bahee.go.th  และช่องทางการสื่อสาร หรือช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
     3) ทุกกอง/ส านักต้องจัดท าข้อมูล วิธีการสื่อสาร เพ่ือถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานรับทราบเพื่อให้เกิดความตระหนักและให้ความส าคัญถึงการปฎิบัติที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส 

2. วิธีด าเนินการ  เพ่ือขับเคลื่อนเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้บรรลุตามนโยบาย 
มาตรการและแนวทางที่ก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮีจะได้ด าเนินการ และขอก าหนดดังนี้ 

  2.1  น าประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี  
แจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบ 
  2.2  ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบะ ฮี   เ พ่ื อ ให้ ส าธารณชนได้ รั บทราบถึ ง เ จตจ านงของหน่ วยงาน  ในช่ อง ทางต่ า งๆ  ได้ แก่  
ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ท าการ อบต., ลงเว็บไซต์ของ อบต.บะฮี (http://ww.bahee.go.th) 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
   ประกาศ   ณ  วันที่  1  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 

(ลงชื่อ)        
(นายสุกันท์  สุนันธรรม) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี 
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