
 
 
 
 
 

                       (ส ำเนำคู่ฉบับ) 

                       ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 
                           เรื่อง  มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส 

                   ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
           ................................................... 

    มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกรคม 2559 ให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำน เข้ำร่วมกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA
ก ำหนดให้ผู้บริหำรของหน่วยงำน ก ำหนดนโยบำย มำตรกำร แผนงำนหรือโครงกำร/กิจกรรม เพ่ือพัฒนำหน่วยงำนให้มี
คุณธรรมและควำมโปร่งใส ตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  

   เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำเกลือ เป็นไปด้วยควำมมีคุณธรรมโปร่งใส  
ตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ จึงก ำหนดมำตรกำร ดังนี้ 

  1. มาตรการด้านความโปร่งใส 
   1.1 เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลัก ในแต่ละ 
ขั้นตอน ดังนี้ 

 1.1.1 แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงำน/โครงกำร 
 1.1.2   จัดท ำแผนงำน/โครงกำร 

1.1.3  ด ำเนินกำรโครงกำร 
1.2   ด้ำนกำรให้บริกำรประชำชน ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 

                       1.1.2 ก ำชับให้แต่ละงำนบริกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนผังแสดงขั้นตอน/ระยะเวลำกำรให้บริกำร
ประชำชนและกำรก ำหนดเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละงำนบริกำรให้เป็นปัจจุบัน และปรับปรุงขั้นตอนกำรให้บริกำร
ของแต่ละงำนให้ลดลงและรวดเร็วในกำรให้บริกำร ปรับปรุง พัฒนำ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรบริกำรประชำชน
ผู้รับบริกำรทุกข้ันตอนของงำนบริกำร ให้ประชำชนเกิดควำมพึงพอใจสูงสุด 
     1.1.2 กำชับให้แต่ละงำนบริกำรดำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ 
แก่บุคคลภำยในและภำยนอก หน่วยงำน และบนเวปไซท์ ของ อบต.นำเกลือ ให้ครบทุกกระบวนงำน และครบถ้วน 
ตำมตัวชี้วัด ITA และเป็นปัจจุบัน ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย 
   1.1.3 ออกค ำสั่งมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบในกำรดูแลเวปไซท์ ของ อบต.นำเกลือ 
เพ่ืออัพเดดและปรบัปรุงข้อมูลต่ำงๆ บนเวปไซด์ให้ครบถ้วน ตำมตัวชี้วัด และเป็นปัจจุบัน 

 1.3 ให้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยควำมโปร่งใส ดังนี้ 
    1.3.1  ประกำศเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ภำยในระยะเวลำ 30 วันท ำกำร
หลังจำกวันที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
    1.3.2  เผยแพร่ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพ่ือให้สำธำรณชนตรวจสอบข้อมูลกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงได ้โดยมีองค์ประกอบชื่อโครงกำร  งบประมำณ ผู้ซื้อซอง ผู้ได้รับคันเลือก   
    1.3.3  ก ำหนดแนวทำงกำรตรวจสอบถึงควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ ที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และผู้เสนองำน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
                       /1.4 กำรด ำเนินงำน…. 
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   1.4 กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรให้สำธำรณชนทรำบ 
ผ่ำนเว็บไซต์และสื่ออ่ืน ๆ ดังนี้ 

  1.4.1 ประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำระยะเวลำที่
กฎหมำยก ำหนด 

1. 4.2 ประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก/ตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
แต่ละโครงกำร 

  1. 4.3 ประกำศเผยแพร่วิธีกำรค ำนวณรำคำกลำงแต่ละโครงกำร 
  1. 4.4 ประกำศเผยแพร่รำยชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในกำรซื้อหรือจ้ำงแต่ละโครงกำร 
  1. 4.5 ประกำศเผยแพร่ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมระบุวิธีกำรจัดซื้อจัด

จ้ำงและเหตุผลทีใ่ช้ในกำรตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
   1.5  วิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ดังนี้  

   1. 5.1 ให้มีกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
    1. 5.2 น ำผลกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มำใช้ใน
กำรปรับปรุงกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
   1.6  มีช่องทำงให้ประชำชนถึงข้อมูลของหน่วยงำน ดังนี้ 
   1. 6.1 มีหน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ส ำนักงำนของหน่วยงำน 
    1. 6.2 มีข้อมูลอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนดทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่ออ่ืนๆ 
  1.7  มีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกำรปฏิบัติงำน กำรให้บริกำรของหน่วยงำน ดังนี้ 
   1. 7.1 มีกำรก ำหนดช่องทำงกำรร้องเรียนและขั้นตอน กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 
   1. 7.2 มีกำรก ำหนดหน่วยงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
   1. 7.3 มีระบบกำรตอบสนอง หรือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ 
ผู้ร้องเรียนทรำบ 
    17.4  มีรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหำ อุปสรรค และ 
แนวทำงแกไ้ขและเผยแพร่ให้สำธำรณชนรับทรำบ ผ่ำนเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืน ๆ 

  2. มาตรการด้านความพร้อมรับผิดชอบ 
   2.1 ผู้บริหำร จะต้องแสดงเจตจ ำนงที่มุ่งน ำหน่วยงำนให้มีกำรด ำเนินงำนด้วยควำมชื่อสัตย์สุจริต 
และพร้อมที่จะแสดงควำมรับผิดชอบ หำกหน่วยงำนนั้นส่งผลกระทบและเกิดควำมเสียหำยต่อสังคมโดยส่วนรวม 
   2.2 ผู้บริหำร จะต้องสนับสนุนงบประมำณหรือกำรด ำเนินกำรเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและซื่อสัตย์
สุจริตมำกข้ึนในหน่วยงำน 
   2.๓ ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน จะต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเต็มใจ เต็มควำมสำมำรถ  
มีควำมกระตือรือร้นมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน 
   ๒.๔ ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน จะต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบมำกกว่ำส่วนตัว 
   2.5 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน จะต้องมีส่วนในควำมรับผิดชอบ หำกเกิดควำมเสียหำยอัน
เนื่องมำจำกกำรปฏิบัติงำนที่ผิดพลำดของตนเอง 
   2.6 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน จะต้องเปิดโอกำสพร้อมรับฟังกำรวิพำกษ์ หรือติชม จำก
ประชำชน ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
                /3. มาตรการด้าน…. 
 



 
-3- 

 

  3. มาตรการด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
3.1 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน ไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพ่ือแลกกับกำรให้บริกำร 

หรือกำรอ ำนวยควำมสะดวก 
3.2 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน ไม่ใช้อ ำนำจหน้ำที่ เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 

   3.3 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน ไม่มีส่วนเสียในสัญญำ โครงกำร หรือมีสัมปทำนใด ๆ ของ
หน่วยงำน 
   3.4 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน ต้องไม่มีควำมเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์ หรือมีผลประโยชน์ร่วมกับ
คู่สัญญำ โครงกำร หรือสัมปทำนใด ๆ  
   3.5 กำรด ำเนินงำน กำรอนุมัติต่ำง ๆ จะต้องไม่มีกำรรำกแซงจำกฝ่ำยกำรเมืองหรือผู้มีอ ำนำจ  
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

  4. มาตรการด้านวัฒนธรรม คุณธรรม ภายในองค์กร 
4.1 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน จะต้องมีกำรถ่ำยทอดพฤติกรรมกำรท ำงำนที่ดี มีคุณธรรมและ 

ซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ 
4.2 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน เมื่อพบเห็นกำรทุจริตที่เกิดขึ้น จะต้องไม่เพิกเฉยและพร้อมที่ 

จะด ำเนินกำรตรวจสอบ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
4.3 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน จะต้องไม่ทนและไม่ยอมรับต่อกำรกระท ำกำรทุจริตทุกรูปแบบ 
4.4 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน ต้องไม่น ำวัสดุ อุปกรณ์ และของใช้ในรำชกำรไปใช้ส่วนตัว 
4.5 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน จะต้องไม่กระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรเอ้ือประโยชน์ต่อบุคล 

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
4.6 ให้มีกำรจัดท ำแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ที่สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้ อย่ำงเป็น 

รูปธรรม และสำมำรถยับยั้งกำรทุจริตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4.7 หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน จะต้องด ำเนินงำนอย่ำงมีอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจำกผู้บริหำรหรือ 

ผู้มีอ ำนำจ และสำมำรถยับยั้งหรือป้องกันกำรทุจริตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4.8 ให้มีกำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

4.8.1 ให้มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
    4.8.2 ให้มีกำรจัดท ำคู่มือเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
    4.8.3 ให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดควำมรู้เรื่องกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่ 
             4.8.4 ให้กำรปรับปรุงขั้นตอน แนวทำงกำรปฏิบัติงำน หรือระเบียบ เพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

4.9 ให้มีกำรด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำน ดังนี้ 
4.9.1 ให้มีกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรปฏิบัติกำรป้องกันและ 

ปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพ่ือน ำมำปรับแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตของปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖4 

4.9.2 ให้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2564 
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4.10 ให้มีกำรรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบกำรบริหำรงำนในหน่วยงำน ดังนี้ 
  4.10.1 ให้มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน เพ่ือกำรบริหำรงำนอย่ำงโปร่งใส 
  4.10.2 ให้มีกิจกรรมท่ีแสดงถึงควำมพยำยำมที่จะปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน

ให้มีควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น 

  5. มาตรการด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
5.1 กำรคันเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย เลื่อนระดับ กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน กำพิจำรณำ ควำมดี

ควำมชอบ หรือกำรให้สิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ต้องไม่ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ หรือผลประโยชน์อื่น ๆ แอบแฝง  
5.2 สร้ำงแรงจูงใจ เพื่อรักษำเจ้ำหน้ำที่ให้ปฏิบัติงำนด้ำนควำมสำมำรถบนพ้ืนฐำนของควำมดี 
5.3 ให้มีกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน กำรศึกษำดูงำน กำรให้

ทุนกำรศึกษำอย่ำงเป็นธรรม 
5.4 กำรใช่จ่ำยเงินงบประมำณ ให้เป็นไปด้วยควำมจ ำเป็น คุ้มค้ำ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
5.5 ให้มีกำรมอบหมำยงำนด้วยควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สั่งงำนในเรื่องส่วนตัว 
5.6 ให้ค ำแนะน ำ และร่วมแก้ปัญหำในงำนที่ได้รับมอบหมำยร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชำ 
5.7 ให้มีกำรจัดเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมพร้อมอย่ำง

สม่ ำเสมอ 
๕.๘ ต้องปฏิบัติงำนตำมระเบียบ ขั้นตอน อย่ำงเคร่งครัด เป็นมำตรฐำน และยึดหลักควำมถูกต้อง 

อย่ำงสม่ ำเสมอ 
5.๙ ต้องปฏิบัติงำนโดยยึดหลักควำมเป็นธรรม เท่ำเทียมกัน 
5.10 ให้มีกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือ หรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก ดังนี้ 
 5.10.1 ให้มีคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก ที่เป็นปัจจุบัน 

    5.1๐.๒ ให้จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
ตำมภำรกิจหลัก โดยต้องมีสำระส ำคัญเกี่ยวกับผลผลิตและผลลัพธ์ของกำรปฏิบัติงำน มีกำรเปรียบเทียบขั้นตอน 
กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดไว้ในคู่มือกับกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริง ตลอดจนปัญหำอุปสรรคและแนวทำง  
ในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 

5.11 ให้มีกำรปฏิบัติงำน กำรบริกำร ตำมภำรกิจหลักด้วยควำมเป็นธรรม ดังนี้ 
5.11.1 ให้มีกำรแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก และระยะเวลำที่ใช้ในกำร 

ด ำเนินกำร ให้ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทรำบอย่ำงชัดเจน 
5.11.2 จัดให้มีระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบ เพื่อป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติ 

หน้ำที่ตำมภำรกิจหลัก 

  6. มาตรการด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
6.1  ถ่ำยทอดประกำศนโยบำย มำตรกำร เพ่ือพัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรม และควำมโปร่งใส

ตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐฉบับนี้ ให้เจ้ำหน้ำที่  
ในสังกัดได้รับทรำบ 
     6.2 น ำประกำศนโยบำย มำตรกำร เพ่ือพัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรม และควำมโปร่งใส  
ตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ฉบับนี้ เผยแพร่ 
ในเว็บไซต์ www.naklua.go.th และช่องทำงกำรสื่อสำรหรือช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์อ่ืน ๆ  
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  6.3 ให้ผู้บริหำรแสดงเจตจ ำนงต่อเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน ในครำวประชุมภำยในหรือกำร 
ประชุมประจ ำเดือน ในกำรที่จะบริหำรงำนด้วยควำมชื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีธรรมำภิบำล มีควำมโปร่งใส 
 

    ประกำศ   ณ   วันที่   18   เดือน  มกรำคม  พ.ศ.  2564 
 
 

                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำเกลือ  (งำนกำรเจ้ำหน้ำที่)                   . 

ท่ี     ตง 74601 /                               วันท่ี       19   มกรำคม   ๒๕๖4                     . 

เรื่อง  กำรแจ้งประกำศมำตรกำรเพื่อพัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส ตำมแนวทำงกำรประเมิน    
          คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน  ปลัด อบต.  หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด  ผู้อ ำนวยกำรกอง  พนักงำนส่วนต ำบล และลูกจ้ำงทุกท่ำน 

   ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำเกลือ ได้จัดท ำประกำศมำตรกำรเพื่อพัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรม
และควำมโปร่งใส ตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
เพ่ือพัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส  นั้น 

ในกำรนี้  เพ่ือให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  และพร้อมที่จะได้รับกำรติดตำมตรวจสอบ  
กำรปฏิบัติงำนตำมเจตจ ำนงที่ได้แสดงไว้ จึงขอแจ้งทุกท่ำนรับทรำบประกำศตำมที่เสนอมำพร้อมนี้   

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 

      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
       

 
 
                               (ส าเนาคู่ฉบับ) 

      
ค าสั่งองค์การบริหารต าบลนาเกลือ 

ที ่158 / 25๖4 
เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิดประกาศ และดูแลเวบไซด์ ของ อบต.นาเกลือ 

                                ……………………………  

ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำเกลือ ได้จัดท ำประกำศมำตรกำรเพ่ือพัฒนำหน่วยงำนให้มี
คุณธรรมและควำมโปร่งใส ตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐเพ่ือพัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส  นั้น 

 ในกำรนี้  เพ่ือให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  และพร้อมที่จะได้รับกำรติดตำมตรวจสอบ  
กำรปฏิบัติงำนตำมเจตจ ำนงที่ได้แสดงไว้  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำเกลือ จึงแต่งตั้งบุคคลที่มีรำยชื่อและต ำแหน่ง
ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ปิดประกำศ  ดูแลเวบไซด์ ของ อบต.นำเกลือ ดังนี้ 

  1. นำยเอกลักษณ์  หวังเส็น ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปฏิบัติงำน 

   โดยให้มีหน้ำที่  ปิดประกำศ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ แก่บุคคลภำยในและ
ภำยนอก หน่วยงำน และดูแลบนเวปไซท์ ของ อบต.นำเกลือ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ บนเวบไซด์ 
ให้ครบทุกกระบวนงำน และครบถ้วน ตำมตัวชี้วัด ITA และเป็นปัจจุบัน    

                                      สั่ง  ณ  วันที่  6  เดือน  เมษำยน   พ.ศ.  25๖4 

 

                                                           
 
 

 
 

 


