ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
...........................
ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีเจตจานงที่จะสนับสนุนวะระแห่งชาติ “ประเทศไทยใสสะอาด”
(Clean Thailand) โดยแปลงแนวคิดดังกล่าวเป็น “มหาดไทย ใสสะอาด” (Clean Mahadthai) ได้รณรงค์
และสั่งการให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์และปฏิบัติ
โดยมิชอบตลอดถึงป้องกันไม่ให้งบประมาณแผ่นดินรั่วไหลโดยไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ
เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการสร้าง
ระบบราชการที่ใสสะอาด องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบจึงขอประกาศตัวเป็นหน่วยงานใสสะอาด ตาม
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้
1. ไม่ทาพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มี ส่วนได้เสียใน
เรื่องที่ตนทาหน้าทีร่ ับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์นางมิชอบ โดยปฏิบัติดังนี้
1.1 ไม่รั บหรือให้ ของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้ น ทองคา
อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของในทานองเดียวกันกับ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน
ทั้งหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน
1.2 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกานันใดๆ หรือประโยชน์อื่น อันเป็นการ
ชักนาให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งนี้ ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติ
ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตาบลโดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่
การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมแต่ละโอกาส
1.3 ไม่เป็นตัวกลางรับหรือนาเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ละเว้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กาหนดไว้
2. ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดาเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการ มีความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
3. พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น หรือส่อไปในแนวทางทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับองค์กร โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
/พนักงานต้องแจ้ง.......

-2พนั ก งานต้ อ งแจ้ ง ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ บุ ค คลที่ รั บ ผิ ด ชอบทราบ และให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ
4. ผู้ที่กระทาทุจริตและคอร์รัปชั่น จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินั ยตามระเบียบที่ทาง
ราชการกาหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษทางกฎหมาย หากการกระทานั้นผิดกฎหมาย
5. พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแผ่ ให้ความรู้ ให้
คาปรึกษาและทาความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
เพื่ อให้ บุ ค คลกรและผู้ ที่ เกี่ ย วข้ องปฏิบั ติใ ห้ เป็ น ไปตามนโยบายต่อ ต้า นการคอร์ รั ป ชั่น ฉบับ นี้ รวมถึ งเป็ น
แบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ
6. องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่น
ว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทาที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทากับ
บุคคลใดก็ตาม หรือการทาธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน
7. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ใช้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล
ตั้งแต่ส รรหาหรื อการคัดเลื อกบุ คคลกร การเลื อนต าแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนั กงานและการเลื่ อนขั้น เงิน เดือน โดยกาหนดให้ ผู้ บังคับ บัญชาทุ กระดับ สื่ อสารและทาความเข้าใจกั บ
พนักงานเพื่อใช้ในหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีระสิทธิภาพ
8. การรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ ได้
มอบหมายให้ มี ผู้ พิจ ารณารั บ เรื่ องแจ้ งเบาะแส ข้อร้องเรี ยนการกระทาที่มีข้อสงสั ยว่าเป็นการทุจริตและ
คอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นกับ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านช่องทางการรับ
เรื่องที่ได้กาหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อ
ร้องเรียน พร้อมหลักฐานหรือข้อมูลที่ เพียงพอต่อการตรวจสอบและแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่
สามารถติดต่อกันได้ ส่งมาทางช่องทางรับเรื่อง ดังนี้
8.1 แจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข 034 – 568215,6 หรือทางเว็บไซด์ของทาง
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ www.donsalab.go.th หรือทาง facebook องค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนแสลบ
8.2 แจ้งทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง หรือยื่นส่งโดยตรงที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ
333 หมู่ที่ 1
ตาบลดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี
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/8.3 แจ้งผ่านช่องทาง.........

-38.3 แจ้งผ่านช่องทางเว็บไซด์ของสานักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th
9. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้
ข้อมูลที่กระทาเจตนาสุจ ริต องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆที่สามารถ
ระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจากัด
เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
ได้ เพื่อเป็น การคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสื บสวนหรือหา
ข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนอันตรายใดหรือความไม่ชอบธรรมอันใดอันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส
ร้องเรียน การเป็นพยานหรือให้ข้อมูล โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายัง นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนแสลบโดยตรง ทั้งนี้ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการร้องเรียน มีหน้าที่เก็บ
รักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูล
แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
10. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น เพื่อให้ทุกคนในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดอนแสลบและประชาชนได้รับทราบเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น องค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนแสลบ ได้ดาเนินการดังต่อไปนี้
10.1 ติดประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้ทุกคนใน
องค์การได้รับทราบ
10.2 เผยแพร่เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางการ
สื่อสารขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ อาทิ ทางเว็บไซต์ www.dondalab.go.th และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560

(นายธษิฒ ประกอบธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล
.....................................................................................
โดยที่ ก.อบต.จังหวัดกาญจนบุรี ได้กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิ ธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๕๘ กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตาบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบ
การประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตาบล สาหรับรองรับ การประเมิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒
(๑ เมษายน ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ดังนี้
๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ให้คานึงถึงระบบการบริหารผลงาน
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า
๑.๒ พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ร าชการ (ร้ อ ยละ ๓๐) ประกอบด้ ว ย การประเมิ น
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจาผู้บริหาร และสมรรถนะประจาสายงาน
๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. กาหนด ได้แก่
๒.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทาข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับ
ผู้รับการประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการกาหนดตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย
๒.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจานวนสมรรถนะที่ใช้
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก ๕ ด้าน สมรรถนะประจาสายงาน ๓ ด้าน
และสมรรถนะประจาบริหาร ๔ ด้าน
๓. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ดอนแสลบ ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดย
เกณฑ์คะแนน แต่ละระดับให้เป็นไปตามที่ ก.อบต.กาหนดโดยอนุโลม
๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามที่ ก.อบต. กาหนดโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2561

(นายธษิฒ ประกอบธรรม)
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
...............................................................................................
ตามประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓) กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนให้พนักงานจ้างใน
สังกัดทราบ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สาหรับรอบการประเมิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน
๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ดังนี้
๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างโดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วน
คะแนน แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐) โดยประเมินผลจากความสาเร็จ
ของงาน โดยจะพิจารณาจาก
(ก) การประเมินผลงาน
(ข) คุณภาพของงาน
(ค) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา
(ง) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ร้อยละ ๒๐) พิจารณาจากพฤติกรรมที่แสดงออกใน
การปฏิบัติงานในระหว่างรอบการประเมินโดยเปรียบเทียบกับสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ที่กาหนด
๒. ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของพนักงานจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในแต่
ละสานัก/กอง/ส่วน ที่มีพนักงานจ้างสังกัดอยู่ ตามหลักเกณฑ์ข้อ ๓๙ (๓) ตามประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๓. ระดับผลการปฏิบัติงาน ในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ดอนแสลบ ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดย
เกณฑ์คะแนน แต่ละระดับให้เป็นไปตามที่ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. กาหนดโดยอนุโลม
๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ให้นา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามที่ ก.จ., ก.ท., ก.อบต. กาหนดโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2561

(นายธษิฒ ประกอบธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ

