
รายงานการจัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 Integrity and Transparency Assessment (ITA)  ประจำปี ๒๕๖2 

“การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผลประโยชน์ทับซ้อน” 
(ภายใต้เวทีประชาคมตำบลคลองเรือ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุร ี
วันท่ี  11  มีนาคม   ๒๕๖2   เวลา  ๑๖.๐๐ น. 
ณ   ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

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

นายกฯ    พบปะประชาชน เพื่อรบัฟังปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน  
๑. เพื่อเป็นการเสรมิสร้างชุมชนใหเ้ข้มแข็ง  ปองดอง สมานฉันท์และมีความสามัคคี สร้างความเข้าใจ

อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน  พร้อมรบัฟงัปญัหาความต้องการของชุมชนและแจง้
ข้อมูลข่าวสารทางราชการใหก้ับชุมชนได้รบัทราบ 

๒. เพื่อบรรลจุุดมุ่งหมายตามยทุธศาสตร์การพฒันา พันธกิจ และวิสัยทัศนท์ี่ได้กำหนดไว้  ซึ่งการ
บรรลจุุดมุ่งหมาย  มีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการวางแผน เพราะการวางแผนทุกครั้งย่อม
ต้องมีจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้  ถ้าจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้มีความชัดเจน ก็จะช่วยให้การ
ปฏิบัติตามแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปสู่จุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี 

๓. แผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้พิจารณาถึงความเช่ือมโยง
ระหว่างแนวทางการดำเนินกิจการต่างๆที่อาจมีความเช่ือมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนบัสนุนและ
เป็นอปุสรรคต่อกัน 

     ๔.  สามารถนำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติได้ตรงกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมาย ตามกลยทุธ์ที่ 
          กำหนด 

                          ๕.  ทำให้การดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปมีีความต่อเนื่อง ไม่มีรปูแบบที่ตายตัว (สามารถยืดหยุ่น 
                              ได)้ มีเอกภาพ สามารถนำไปปฏิบตัิได้จริง และสามารถสร้างระบบการติดตามประเมินผล 

               ๖.  ส่งเสริมภาพพจน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล และทำให้บุคคลทั้งในและนอกเขตองค์การบริหาร 
                    ส่วนตำบล  เกิดความเช่ือมั่นในการบรหิารกิจการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 

ที่ประชาคม รับทราบข้อมูลข่าวสาร   

นายกฯ  รายงานผลการดำเนินโครงการตามหลักธรรมาภิบาลและภารกิจที่ต้องแจ้งต่อภาคประชาคมทราบถึงการ 

บรหิารงานในรอบปี   

ที่ประชาคม รับทราบข้อมูลรายงานผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรมในรอบปี  (ตามเอกสารสรปุผลรายงานผล) 
 
ปลัด อบต.คลองเรอื บรรยายการพฒันาส่งเสริมการปฏิบัตงิานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นของข้าราชการ 

ท้องถ่ิน  และการให้ความรู้ตามคู่มอืการพัฒนาการปฏิบัตงิานเพื่อปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
การบริหารจัดการ ตามหลัก 4 ประการสาหรบัจัดการผลประโยชน์ทับซอ้น ประกอบด้วย 

1. ปกป้องผลประโยชนส์าธารณะ คือ เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจภายในกรอบกฎหมาย และนโยบาย   
ตามขอบเขตหน้าที่รบัผิดชอบโดยไม่ใหม้ีผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง 



2. สนับสนุนความโปร่งใส และพรอ้มรับผิด คือ กำหนดข้ันตอนการทางานที่ชัดเจน และเปิดเผย
ให้ประชาชนทราบ รวมถงึเปิดโอกาสให้ตรวจสอบ 

3.ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ต้องระบุ  
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติและจัดการกบัเรื่องส่วนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาใหม้ากทีสุ่ดโดย
ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างระบบป้องกันพรอ้มกำหนดนโยบาย 

       4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร คือ ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการ 
ตัดสินใจในเวลาที่มปีระเด็นผลประโยชน์ทบัซ้อนเกิดข้ึน 
แนวทางการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

       1. ปรบัปรุงนโยบาย มาตรการ ใหร้ัดกุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
        2. ค่อยสงัเกตประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีระบบในกรณีที่ 

มีเหตกุารณ์เกิดข้ึนอาจใช้ทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด และการใช้สายสบืภายใน 
                     3.ลดโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิธีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อป้องกันการ 

                                   รวมกลุ่มหรือ syndicate 
4. ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ระดบับริหารเนือ่งจากมีแนวโน้มที่จะเกิดผลประโยชน์สูง 
5. มรีะบบพจิารณาคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ดูแลเรื่องการเงนิทุกระดับเป็นพเิศษและควรให้ตรวจสอบ 
    พฤติกรรมร่ารวยผิดปกต ิ
6. ควรมีการศึกษาวิจัยอย่างแท้จริงในกลุ่มงานที่มปีัญหาเรือ่งผลประโยชน์ทบัซ้อนสูง 
7. ควรมีการทดสอบเรื่องความซือ้ตรงของข้าราชการ บุคลากร ในหน่วยงานเป็นครัง้คราว 
8. ทำการสำรวจทัศนคติของประชาชน และผู้มารับบริการ เพื่อประเมินผลการทางานและการ 
    คอร์รัปช่ัน 

 

ที่ประชาคม  รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ปลัด อบต.คลองเรือ บรรยาย“การประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖2” 

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ   ผู้บริหารของหน่วยงานได้ กำหนดนโยบาย มาตรการ
แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทาง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน  ได้แก่   
1.ด้านความโปร่งใส   
2. ด้านความพร้อมรับผิด  
3. ด้านความปลอดการจากทุจริตในการปฏิบัติงาน  
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  
5.ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงานและ  
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  

ฉะนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เป็นไปด้วยความมี 



คุณธรรมโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ จึงกำหนดนโยบาย ไว้ดังนี้ 
1. นโยบายด้านความโปร่งใส 

1.1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก
โดยให้ระบุรายละเอียดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วมในการดำเนินการในแต่ละข้ันตอน
ด้วย ดังนี้ 
1.1.1 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ 
1.1.2 จัดทำแผนงาน/โครงการ 
1.1.3 ดำเนินการโครงการ 

1.2 ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส ดังนี้ 
1.2.1 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา  30  วันทำการ

หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
1.2.2 เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนสามารถ

ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบ ช่ือโครงการงบประมาณผู้ซื้อ
ซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับคัดเลือก 

1.2.3 กำหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.3 ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชน 
รับทราบผ่านเว็บไซด์และสื่ออื่นๆ ดังนี้ 

             1.3.1  ประกาศเผยแพร่การจดัซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่ 
      กฎหมายกำหนด 

              1.3.2  ประกาศเผยแพร่หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลอืก/ตัดสนิผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ 
                                             โครงการ 
              1.3.3  ประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ 
                  1.3.4  ประกาศเผยแพร่รายซื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ 
                  1.3.5  ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

               และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
   1.4  วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
                1.4.1 ให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
                  1.4.2 นำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มาใช้ในการ 
                                            ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563 
   1.5  มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี้ 
                  1.5.1 มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน 
                  1.5.2 มีข้อมูลอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดทางเว็บไซด์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่น ๆ 
                  1.5.3 มีระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือ 
                 ระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
                 ให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทำการ 
                  1.5.4 มีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานทางสื่อต่าง ๆ 
   1.6  มีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ดังนี้ 
          1.6.1 มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 



        1.6.2 มีการกำหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
          1.6.3 มีระบบการตอบสนอง หรือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ 
                     ร้องเรียนทราบ 
         1.6.4 มีรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหา อุปสรรค และ 
                     แนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ ผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่น ๆ  

2. นโยบายด้านความพร้อมรับผิด 
2.1  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เต็ม

ความสามารถมีความกระตือรือร้น มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
2.2  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ จะต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ มากกว่าเรื่องส่วนตัว 
2.3  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ จะต้องมีส่วนในความรับผิดชอบ หากเกิด

ความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของตนเอง 
2.4 ผู้บริหารขององค์การบรหิารส่วนตำบลคลองเรอื จะต้องแสดงเจตจำนงที่มุ่งนำหน่วยงานใหม้ี

การดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมทีจ่ะแสดงความรับผิดชอบ หากงานนั้น
ส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสงัคมโดยรวม 

2.5  ผู้บรหิารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  จะต้องสนับสนุนงบประมาณหรอืการ
ดำเนินการเพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์สจุริตมากขึ้นในหน่วยงาน 

2.6  เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติจะตอ้งเปิดโอกาสพร้อมรับฟังการวิพากษ์ หรือติชมจาก
ประชาชน/ผูร้ับบริการ/ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. นโยบายด้านความปลอดจากการทจุริตในการปฏิบัติงาน 
3.1  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ จะต้องไมเ่รียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่น

ใดเพื่อแลกกับการใหบ้รกิารหรืออำนวยความสะดวก 
3.2  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  จะตอ้งไม่ใช้อำนาจหน้าที่ เพื่อเอือ้

ประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 
3.3  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  จะตอ้งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสญัญา 

โครงการ หรอืสมัปทานใด ๆ ของหน่วยงาน 
3.4  ผู้บรหิารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ต้องไม่มีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์ หรอืมี

ผลประโยชน์ร่วมกบัคู่สัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ  
3.5  การดำเนินการ/การอนมุัติต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จะต้องไม่มกีารแทรกแซงจาก

ฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอำนาจ เพื่อกอ่ให้เกิดประโยชน์กับกลุม่ใดกลุ่มหนึ่ง 
4. นโยบายด้านวัฒนธรรมคุณธรรมภายในองค์กร 

4.1  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ จะต้องมกีารถ่ายทอดพฤติกรรมการทำงาน
ที่ดี มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สจุริต ให้แก่กันอยู่เสมอ 

4.2  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เมื่อพบเห็นการทุจริตที่เกิดข้ึน จะต้องไม่
เพิกเฉยและพร้อมที่จะดำเนินการเรียกร้อง แจ้งเบาะแส หรอืให้ข้อมลูแก่กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน กลุ่มนิติกร หรือกลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม หรือทางเว็บไซต์ nso.go.th เพือ่ให้เกิดการ
ตรวจสอบทจุริตน้ัน 

4.3  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ จะต้องไมท่นและยอมรบัต่อการกระทำการ
ทุจริตทุกรปูแบบ 



4.4  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ จะต้องไมน่ำวัสดุ อุปกรณ์ และของใช้ใน
ราชการไปใช้ส่วนตัว 

4.5  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ จะต้องไมก่ระทำการใด ๆ ที่เป็นการเอื้อ
ประโยชน์ต่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

4.6  ให้มีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทจุริต ทีส่ามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเปน็ 
รูปธรรม และสามารถยับยั้งการทจุริตได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4.7  หน่วยตรวจสอบภายใน จะต้องดำเนินอย่างมอีิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากผูบ้รหิารหรือผู้มี
อำนาจและสามารถยับยั้งหรอืป้องกันการทจุริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.8  ให้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน ดังนี ้
4.8.1 ให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานที่อาจเกดิผลประโยชน์ทับซอ้น 
4.8.2 ให้มีการจัดทำคู่มอืเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
4.8.3 ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อใหเ้กิดความรู้เรื่องการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที ่
4.8.4 ให้มีการปรับปรุงข้ันตอน/แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบยีบ เพื่อปอ้งกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

4.9  ให้มีการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทจุริตในหนว่ยงาน ดังนี้ 
4.9.1 ให้มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อนำมาปรบัแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
4.9.2 ให้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริต  
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
๔.๙.๓ ให้มีการรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบรหิารงานในหนว่ยงาน ดังนี้ 
๔.๙.๔ ให้มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพือ่การบรหิารงานที่โปร่งใส 
๔.๙.๕ ให้มีกจิกรรมที่แสดงถึงความพยายามทีจ่ะปรบัปรุงการบรหิารงานของหน่วยงานใหม้ี 
        ความโปร่งใสยิ่งขึ้น 

5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน 
5.1  การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดบั การพจิารณาความดีความชอบ หรือการให ้

                            สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ต้องไม่ยึดโยงกบัระบบอปุถัมภ์เส้นสายหรอืผลประโยชน์อื่นๆ แอบแฝง 
5.2  สร้างแรงจงูใจ เพื่อรกัษาเจ้าหน้าที่ใหป้ฏิบัติงานด้วยความจงรักภักด ี
5.3  ให้มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การสมัมนา การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา  

                            อย่างเป็นธรรม ไมเ่ลือกปฏิบัต ิ
5.4  การใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปด้วยความจำเป็น คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
5.5  ให้มีการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลอืกปฏิบัติ ไม่สั่งงานในเรือ่งส่วนตัว 
5.6  ให้มีการอธิบายรายละเอียดของงาน กำหนดเป้าหมาย ติดตาม ให้คำแนะนำ และร่วม

แก้ปัญหาในงานที่ได้รบัมอบหมายร่วมกบัผู้ใตบ้ังคับบัญชา 
5.7  ให้มีการจัดเตรียมสถานที่และอปุกรณ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมอย่าง

สม่ำเสมอ 
5.8  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ต้องปฏิบตัิงานตามระเบียบ ข้ันตอน อย่าง   

           เครง่ครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้องอยู่เสมอ 
5.9   เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็น     



   ธรรม เท่าเทียมไมเ่ลือกปฏิบัต ิ
5.10 ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลกั ดังนี้ 

5.10.1  ให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัตงิานตามภารกจิหลัก ที่เปน็ปัจจุบัน 
5.10.2  ให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกจิ

หลัก โดยต้องมสีาระสำคัญเกี่ยวกับผลผลิตและผลลัพธ์ของการปฏิบัตงิาน มีการ
เปรียบเทียบข้ันตอน/กระบวนการปฏิบัติงานทีก่ำหนดไว้ในคู่มือกับการดำเนินงานที่
เกิดข้ึนจริง ตลอดจนปญัหาอปุสรรคและแนวทางในการพฒันา ปรับปรุง การ
ปฏิบัติงาน 

5.11 ให้มีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเปน็ธรรม ดังนี้ 
5.11.1  ให้การแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลกั และระยะเวลาที่ใช้ในการ 
           ดำเนินการใหผู้้รบับริการหรือผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
5.11.2 จัดให้มรีะบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อปอ้งกันการละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่ 
          ตามภารกิจ 

6. นโยบายด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
6.1  ให้องค์การบรหิารส่วนตำบลคลองเรอื ถ่ายทอดประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนา

หน่วยงาน ให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปรง่ใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ให้เจา้หน้าที่ในสงักัดได้รบัทราบ 

6.2  ให้องค์การบรหิารส่วนตำบลคลองเรอืและกลุม่เจ้าหน้าทีจ่รยิธรรม นำประกาศนโยบาย/
มาตรการ เพื่อพฒันาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปรง่ใส ตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ เผยแพร่ในเว็บไซต์ 
nso.go.th เว็บไซต์ ethics.nso.go.th และเว็บ Intranet ของสำนักงาน ฯ 

6.3  ให้องค์การบรหิารส่วนตำบลคลองเรอื  นำประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื่อพฒันาหน่วยงาน
ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส และความโปรง่ใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปรง่ใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ เผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลองเรือ 

6.4  ให้หัวหน้าสำนัก  ผู้อำนวยการกอง แสดงเจตจำนงต่อผู้บริหารท้องถ่ิน ในการที่จะบริหารงาน 
       ด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส  

ที่ประชาคม  รับทราบ 
ปลัด อบต.คลองเรอื ที่ประชุมประชาคมในวันน้ีมีท่านใดสงสัยทีจ่ะสอบถามเจ้าหน้าที่ของ อบต.คลองเรือหรอืไม่ 
   เสนอปัญหาของท่านที่จะให้ อบต.คลองเรือ ดำเนินการแก้ไข 
ที่ประชาคม  ไม่มี 
ปลัด อบต.คลองเรอื หากท่านต้องการให้ อบต.ช่วยเหลือท่าน  สามารถโทรมาสอบถามข้อมลูกับเจ้าหน้าที่ขององค์กร 

ได้  เบอร์  036-277600   แจ้งความประสงค์ของท่านต่อเจ้าหน้าทีผู่้รบัสายได้ทันที  หรือท่าน 
สามารถแจ้งต่อสมาชิกในหมู่ของท่านไดเ้พื่อประสานงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป   
ที่ประชาคมไม่มีท่านใดสอบถาม   

 
 

                   ............................................... ผูบ้ันทึกการประชุม 
(นางสุภาพร  ศรีสว่าง) 

                                           หัวหน้าสำนักปลัด 



 
 
 

         ความเห็น/เพื่อโปรดทราบ…………………...............................................................…….……………………. 

       

                                                        (นางสาวศริิสมบัต ิ  วงษ์เงนิ)  

                                               รองปลดัองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

 
 
 

        ความเห็น/เพื่อโปรดทราบ…………………...............................................................…….……………………. 

       

                                                   (นายภูมิพัฒน์  ธนดฐิภักดีพงศ์)  

                                               ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนตำบลคลองเรือ 
 

 

 

     ความเห็น/เพื่อโปรดทราบ...................................................................................................... 

 

                                                    (นายทพิย์ชยภล    เพทายวริาพันธ์) 

                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

 
                
 


