
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา โทร 042-704870

ท่ี สน ๗๖๕๐๑/ วันท่ี 25 เมษายน 2565

เร่ือง ขออนุมัติคําส่ังมอบหมายงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดข้อมูลตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจําปีงบประมาณ 2565

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา

ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจําปีงบประมาณ 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐท่ัวประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯได้รับทราบคุณลักษณะและสถานการณ์ดําเนินงาน
ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐทุก
แห่งให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ

ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วย
ความถูกต้องเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา จึงขออนุมัติคําสั่งมอบหมายงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ข้อมูลตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจําปี
งบประมาณ 2564 หากเห็นชอบโปรดลงนามคําส่ังท่ีได้เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)....................................................... ผู้จัดทํา
(นางสาวคนิษฐา ดวงเงิน)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

- ความเห็นของหัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

........................................................................................................................................................

(นางคนิษฐา ดวงเงิน)
นักจัดการงานท่ัวไป รักษาราชการแทน

หัวหน้าสํานักปลัด

- ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

........................................................................................................................................................

(นายอัมภากร ลาลด)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา
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- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

........................................................................................................................................................

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา

- คําส่ังของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ เพราะ ........................................................................................................

(นายเชาวลิต พรร่ืนเริง)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา



คําส่ังองค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา
ท่ี 115 /2565

เรื่อง มอบหมายงานผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดข้อมูลตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจําปีงบประมาณ 25645

..................................

ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจําปีงบประมาณ 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐ
ทั่วประเทศ เพื่อให้หน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมินฯได้รับทราบคุณลักษณะและสถานการณ์ดําเนินงานในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง
ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ นั้น

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา จึงมอบหมายงานผู้รับผิดชอบตัวชี้ วัดข้อมูล
ตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจําปี
งบประมาณ 2565 ดังนี้

๑. ผู้บริหาร คือ นายอัมภากร ลาลด ตําแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา
๒. ผู้ดูแลระบบ คือ นางสาวคนิษฐา ดวงเงิน ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๓. คณะทํางานในการจัดทําเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ประกอบด้วย

3.1 นายอัมภากร ลาลด ตําแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา
รับผิดชอบตัวชี้วัด โดยมีนางสาวคนิษฐา ดวงเงิน ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็นผู้ช่วย ดังนี้

- O6 ด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

3.2 นางสาวคนิษฐา ดวงเงิน ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด โดยมีนางสาวปรารถนา ดวงเงิน ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนางสุภาวดี พรหมศิริ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วย ดังนี้

- O1 ด้านโครงสร้าง
- O2 ด้านข้อมูลผู้บริหาร
- O3 ด้านอํานาจหน้าท่ี
- O5 ด้านข้อมูลการติดต่อ
- O6 ด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
- O13 ด้านคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- O14 ด้านคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- O25 ด้านนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- O26 ด้านการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- O27 ด้านหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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- O28 ด้านรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
- O29 ด้านแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- O30 ด้านช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- O31 ด้านข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- O34 ด้านเจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร
- O35 ด้านการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- O38 ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
- O39 ด้านแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- O40 ด้านรายงานการกําชับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําปี

รอบ 6 เดือน
- O41 ด้านรายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี
- O42 ด้านมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- O43 ด้านการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ภายในหน่วยงาน

3.3 นางเจริญศรี ปาละสิทธ์ิ ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
รับผิดชอบตัวชี้วัด โดยมีนางสุภาวดี พรหมศิริ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วย ดังนี้

- O4 ด้านแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
- O10 ด้านแผนดําเนินงานประจําปี
- O11 ด้านรายงานการกําชับติดตามการดําเนินงานประจําปี รอบ 6 เดือน
- O12 ด้านรายงานผลการดําเนินงานประจําปี
- O33 ด้านการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

3.4 นางเจริญศรี ปาละสิทธ์ิ ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
และนางดลยา พรหมสาขา ณ สกลนคร ตําแหน่ง หน่วยตรวจสอบภายใน รับผิดชอบตัวชี้วัด ดังนี้

- O36 ด้านการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี
- O37 ด้านการดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต
3.5 ธุรการแต่ละกอง รับผิดชอบตัวชี้วัด ดังนี้
- O7 ด้านข่าวประชาสัมพันธ์
- O15 ด้านข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

3.6 นางสาวสุนัดดา ปักกะทานัง ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด ดังนี้

- O8 ด้าน Q&A
- O13 ด้านคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- O16 ด้านรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ
- O32 ด้านช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

3.7 นายปรีชา นาไชยเวียง ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด ดังนี้

- O9 ด้าน Socail Network
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3.8 กองคลัง รับผิดชอบตัวชี้วัด ดังนี้
- O17 ด้าน E Service
- O18 ด้านแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
- O19 ด้านรายงานการกําชับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี รอบ 6 เดือน
- O20 ด้านรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี

3.9 นายวศิน แสนโคตร ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน รับผิดชอบตัวชี้วัด
ดังนี้

- O21 ด้านแผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
- O22 ด้านประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- O23 ด้านสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
- O24 ด้านรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี

ให้ผู้ท่ีได้มอบหมายดําเนินการจัดทําเอกสารประกอบการประเมินประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ITA ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากพบปัญหา
อุปสรรคให้รายงานผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารทันที

ท้ังนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันท่ี 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

(นายเชาวลิต พรร่ืนเริง)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา
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