
 

                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด(ส านักงานปลัด) 
ที่ นม  ๙๑๔๐๑ / -                        วันที่  ๑๗  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรื่อง   รายงานการผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
         หน่วยงานภาครัฐ(ITA) ในครึ่งปีแรก ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕(ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕) 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
 

 ตามที่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ก าหนดมาตรการ/
แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
โดยให้มีการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้ 

การก าหนดมาตรการ/แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
๑.มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วย 
งาน 

-ก าหนดมาตรการ
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม และเป็น
การด าเนินการในปีที่
รับการประเมิน 
-ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางเว็บไซด์หน่วย 
งาน-  

ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 
กองคลัง 

ตุลาคม ๖๔–มีนาคม ๖๕ ๑.ประกาศมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 
๒.ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรของหน่วย 
งานทราบ 
๓.ประชาสัมพันธ์ทาง
เว็บไซด์ของหน่วย 
งาน 
 

๒.การด าเนินการ
ตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

-น ามาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูป 
ธรรม และเป็นการ
ด าเนินการในปีที่รับ
การประเมิน 
-ประชาสัมพันธ์ทาง
เว็บไซด์หน่วยงาน 

ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 
กองคลัง 

ตุลาคม ๖๔–มีนาคม ๖๕ ๑.ด าเนินกิจกรรม
ตามประกาศมาตร 
การส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ของหน่วยงาน 

 



-๒- 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
๓.การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

-จัดท ามาตรการ/
แนวทางปฏิบัติเสริม 
สร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เกิดความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่ง 
ใส ไม่รับสิ่งของ
เกี่ยวกับการปฏิบัติ 
งาน 
-ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางเว็บไซด์หน่วย 
งาน 

ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 
กองคลัง 

ตุลาคม ๖๔–เมษายน ๖๕ ๑.ประกาศมาตรการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เกิดความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่ง 
ใส ไม่รับสิ่งของเก่ียว 
กับการปฏิบัติงาน 
๒.ประชาสัมพันธ์ทาง
เว็บไซด์หน่วยงาน 
๓.ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรของหน่วย 
งานทราบ 
๔.ด าเนินการตาม
ประกาศมาตรการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เกิดความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่ง 
ใส ไม่รับสิ่งของเก่ียว 
กับการปฏิบัติงาน 

๔.การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต
ประจ าปี 

-แต่งตั้งคณะงาน
ติดตามและประเมิน 
ผล 
-วิเคราะห์ SWOT 
ของการปฏิบัติงานที่
อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริต 
-ประเมินระดับความ
เสี่ยงของหน่วยงาน 
-ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางเว็บไซด์หน่วย 
งาน 
 
 
 

คณะท างาน ITA ตุลาคม ๖๔–เมษายน ๖๕ ๑.แต่งตั้งคณะท างาน
การประเมิน ITA  
๒.วิเคราะห์ SWOT 
ของการปฏิบัติงานที่
อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริต 
๓.วิเคราะห์ SWOT 
ของผลการประเมิน 
ITA ประจ าปี ๒๕๖๔ 
๔.ประชาสัมพันธ์
ผ่านทางเว็บไซด์
หน่วยงาน 

 
 



-๓- 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
๕.การบริการ 
E-Service 

-ก าหนดงานบริการที่
จะให้บริการแบบ  
E-Service 
-ประสานกับบริษัทที่
ดูแลเว็บไซด์ของ
หน่วยงาน 
-ด าเนินการจัดท า
ช่องทางให้บริการ
ประชาชานผ่านหน้า
เว็บไซด์หน่วยงาน 

คณะท างาน ITA ตุลาคม ๖๔–เมษายน ๖๕ ๑.มีการประชุม
คณะท างาน ITA 
๒.ก าหนดงานบริการ
ที่จะให้บริการแบบ 
E-Service 
๓.ประสานบริษัทที่
ดูแลเว็บไซด์ของ
หน่วยงาน 
 

๖.แผนการจัดซื้อจัด
จ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสดุ 

-จัดท าแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสดุ 
-ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางเว็บไซด์หน่วย 
งาน 

กองคลัง  ๑.ไม่มีการประกาศ
จัดท าแผนเนื่องจาก
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้า
งวงเงินเกิน ๕ แสน 
๒.มีการ
ประชาสัมพันธ์ทาง
เว็บไซด์ของหน่วย 
งาน 

๗.สรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน 

-จัดท าสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน 
-ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางเว็บไซด์หน่วย 
งาน 

การคลัง ตุลาคม ๖๔–เมษายน ๖๕ ๑.มีการประชา 
สัมพันธ์สรุปผลการ
จัดซื้อหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือนทาง
เว็บไซด์ของหน่วย 
งาน 

๘.รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุประจ าปี 

จัดท าสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุประจ าปี 
-ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางเว็บไซด์หน่วย 
งาน 

การคลัง ตุลาคม ๖๔–เมษายน ๖๕ ๑.มีการประชา 
สัมพันธ์รายงานผล
การจัดซื้อหรือการ
จัดหาพัสดุประจ าปี
ทางเว็บไซด์ของ
หน่วยงาน 
 
 
 
 

 



-๔- 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
๙.มาตรการ/
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

-จัดท ามาตรการ/
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
-ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางเว็บไซด์หน่วย 
งาน 
-ด าเนินกิจกรรมตาม
มาตรการ/นโยบาย
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ส านักปลัด ตุลาคม ๖๔–เมษายน ๖๕ ๑.ประกาศมาตรการ 
/นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้
บุคลากรของหน่วย 
งานทราบ 
๒.ประชาสัมพันธ์
มาตรการ/นโยบาย
ทางเว็บไซด์หน่วย 
งาน 
๓.มีการส่งเสริมให้
เข้ารับการอบรม 

๑๐.รายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี 

-รายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี 
--ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางเว็บไซด์หน่วย 
งาน 

ส านักปลัด ตุลาคม ๖๔–เมษายน ๖๕ ๑.รายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจ าปีให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นทราบ 
๒.ประชาสัมพันธ์
ผ่านทางเว็บไซด์
หน่วยงาน 

๑๑.แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

-จัดท าคู่มือหรือแนว
ปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
--ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางเว็บไซด์หน่วย 
งาน 

ส านักปลัด ตุลาคม ๖๔–เมษายน ๖๕ ๑.ปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาการ
ให้บริการเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๒.มอบอ านาจการ
ตัดสินใจ อนุญาต 
อนุมัติของนายกฯ
ให้กับรองนายกฯ 
๓.จัดท าคู่มือการรับ
เรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ 
๔.ประชาสัมพันธ์ทาง
เว็บไซด์ของหน่วย 
งาน 

 
 



 



 
 

กิจกรรมด าเนินการมาตรการ/แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนนิงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
1.ด าเนินการประชุมก าหนดแนวทาง/มาตรการต่างๆ 

 
 

 
 



 
 

2.ด าเนินการประกาศก าหนดแนวทาง/มาตรการต่างๆ 
หมายเหตุ ประกาศมาตรการต่างๆ อยู่บนเว็บหลักของหน่วยงาน หัวข้อ มาตรการป้องกันการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ยกตัวอย่าง เช่น กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต้องการทุจริตและไม่รับของขวัญหรือของก านัล เป็นต้น 

 
 
 

 
 



 
 

3.การบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.กิจกรรมการปรับปรุงข้ันตอนหรือระยะเวลาการให้บริการประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

5.กิจกรรมการบริการประชาชนนอกเวลาราชการ 
ช่วงพักเที่ยง 

 
วันหยุดราชการ(วันเสาร์) 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6.กิจกรรมสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 



 
 

7.มาตรการมอบอ านาจเพื่อกระจายอ านาจการตัดสินใจพิจารณา อนุญาต อนุมัติ ฯลฯ 

 
 

 
 
 



 
 

ยกตัวอย่าง เช่น ค าสั่งมอบอ านาจให้รองนายก อบต.พิจารณา อนุญาต อนุมัติ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวอย่างเอกสารประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

8.กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ 

 
 
 

 
 
 



 
 

ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน 

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 



 
 

ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 

ช่องทางในการติดต่อหน่วยงาน 

 


