
 

   บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ........สำนกัปลัด....องค์การบรหิารส่วนตำบลหนองค้า...... 

ที่ ศก 75205/...........-..............วันที่....30.....กันยายน....2564........... 

เร่ือง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 
              

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 

  ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงานป.ป.ช.) กำหนด
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบตรวจประเมินการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริตตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ข้อ o42 
กำหนดให้หน่วยงานจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานจากการวิเคราะห์ข้อมูลผล
การประเมินฯ (ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และข้อ o43 กำหนดให้มีการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานงานจากข้อ o42  นั้น 
  ในการนี้  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ประเมินฯ (ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทำร่างมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าเรียบร้อยแล้ว  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาลงนามในประกาศ และแจ้งทุกสำนัก/กอง ภายในองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองค้าทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 

            ลงชื่อ............................................. 
                                               (นางวัลยา   บ้งพรม) 

                                                                              นิติกรชำนาญการ  
 

 ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด...................................................................... ............................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
 

ลงชื่อ............................................. 
                        (นางจิรฐา  ปิยะวงษ์) 
                          หวัหน้าสำนกัปลัด อบต.หนองค้า  

    /.ความเห็น……. 
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.ความเห็นปลัด อบต. หนองค้า ............................................................................................................................. ........ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
 

ลงชื่อ............................................. 
              (นางอำไพร  วงศ์เงินยวง) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 
 

ความเห็นนายก อบต. หนองค้า............................................................................................................................. .......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ลงชื่อ.............................................  

          (นายมงคล    แซ่ซือ) 
                                                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   
 

 
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 

     เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

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

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (สำนักงานป.ป.ช.)     
กำหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบตรวจประเมินการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ ตัวชี้วัดที่  10 การป้องกันการทุจริตตัวชี้วัดย่อยที่  10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต            
ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานและ
ตามแนวทางแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือให้ เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ         
(สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า จึงกำหนดมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ดังนี้  

1. ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 

 1 .1 ทุกสำนัก/กอง ต้องแสดงขั้นตอนในการปฏิบัติงานและการให้บริการไว้  ณ ที่ทำการของ
หน่วยงานและในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

1.2 ทุกสำนัก/กอง ต้องปฏิบัติงานหรือให้บริการประชาชนตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและขั้นตอน
การให้บริการประชาชนด้วยความถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรม 

1.3 ทุกสำนัก/กอง ต้องตรวจสอบหรือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชน
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เหมาะสมและไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายและระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ 

2. ด้านการส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

   ๒.๑ ทุกสำนัก/กอง จะต้องส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองค้าต่อสาธารณชน โดยให้จัดทำเป็นกรอบแนวทางในการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองค้า และเผยแพร่ในเว็บไซต์เพ่ือให้ประชาชนทราบพร้อมทั้งแจ้งบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล   
หนองค้าทราบและดำเนินการตามกรอบแนวทางที่วางไว้ 

๒.๒ กองคลัง ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยเผยแพร่
ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าหรือประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลได้ 

๒.๓ กองคลัง โดยฝ่ายการเงินต้องแสดงแนวทางหรือคู่มือการเบิก-จ่ายเงิน หรือการยืมเงินเงินทด
รองราชการหรือเงินปฏิบัติราชการ เช่น ในการเดินทางไปราชการ การจัดประชุม สัมมนา เป็นต้น พร้อมทั้งการผลัก
ใช้หรือคืนเงินในราชการเมื่อปฏิบัติราชการแล้วเสร็จ โดยเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือให้บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองค้าและประชาชนสามารถเข้าดูข้อมูลได้ 

              /๒.4..... 
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๒.๔ กองคลัง โดยฝ่ายพัสดุต้องแสดงข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุต่อ

สาธารณชนได้แก่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหา พัสดุประจำปีงบประมาณผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุสรุปผลเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องทางเว็บไซต์เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าตรวจดูข้อมูลได้ 

๒.๕ กองคลัง โดยฝ่ายพัสดุต้องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตามแบบ สขร. 1 
และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

3. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 

3.1 ทุกสำนักกองต้องดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจของ
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้ากำหนดและเผยแพร่ผลการ
ดำเนินการตามภารกิจดังกล่าวในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

3.2 ทุกสำนักกองต้องมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือช่องทางรับข้อเสนอแนะจากประชาชน
ที่มาติดต่อขอรับบริการกับหน่วยงานเพ่ือนำข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่างๆมาพัฒนาปรับปรุงหน่วยงาน           
ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายและสอดคล้องตามแนวทาง    
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
เรื่องดังกล่าว 

4. ด้านการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

4.1 กองคลัง โดยฝ่ายพัสดุต้องดำเนินการจัดทำแนวทางหรือมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้างเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งนำแนวทางหรือมาตรการฉบับนี้เผยแพร่ลงในเว็บไซต์
ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนรับทราบ 

4.2 กองคลัง โดยฝ่ายพัสดุต้องดำเนินการวิเคราะห์และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณที่ผ่านมารอบ 12 เดือนเพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองค้าในปีงบประมาณถัดไป 

4.3 กองคลัง โดยฝ่ายพัสดุต้องเผยแพร่ ข้อมูลที่เกี่ยวกับกฎหมายด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ ลงในเว็บไซต์ เช่น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 และหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
เป็นต้น เพ่ือให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าศึกษาข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

5. การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริต 

5.1 คณะทำงานจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองค้า ต้องส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันการดำเนินการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ในแต่ละปีงบประมาณพร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินการต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าทราบ   

5.2 ทุกสำนักกองต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตของหน่วยงานของรัฐเพ่ือร่วมกันจัดทำแนวทางหรือมาตรการในการจัดการหรือลดความเสี่ยงต่อการทุจริต      
ในแต่ละปีงบประมาณ 

         /6. ด้าน....... 
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   6. ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์ที่ดี 

6.1 ทุกสำนักกองต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองค้า เป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละต่อส่วนรวมเช่นดำเนินการจัด
กิจกรรมหรือโครงการตามแนวทางที่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้ากำหนดในแต่ละปีงบประมาณ การส่งเสริมให้บุคลากรเข้า
ร่วมการอบรมประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมทั้งภายในหรือภายนอกหน่วยงานการบำเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสา   
“เราทำดีด้วยหัวใจ” หรือการกุศลต่างๆ การยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำคุณงานความดีหรือได้รับรางวัลต่างๆ เป็นต้น 

6.2 สำนักปลัด โดยงานบริหารงานบุคคล ต้องส่งเสริมสนับสนุนการจัดอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือรณรงค์ในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบและ         
ต้องจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรภายในสำนักงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔     
เพ่ือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดีมีความโปร่งใสและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองค้า 

6.3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ต้องจัดประชุมภายในหน่วยงานอย่างน้อยปีงบประมาณละ 
2 ครั้งเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาติดตามผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานหรือให้บริการประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและปราศจาก
การทุจริตในทุกรูปแบบ 

6.4 ทุกสำนักกองต้องดำเนินตามแนวทางประกาศเรื่องมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าฉบับนี้และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้ า          
เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า เป็นหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาลมีคุณธรรมและสามารถ
ดำเนินภารกจิขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าไปด้วยความเรียบร้อย  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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