ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสี
เรื่อง รายงานผลการดาเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
*****************************
ด้วยคณะทำงำนสนับสนุนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลโคกสี ได้ดำเนินกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.๒๕๖4 และได้กำหนดมำตรกำร แนวทำงและวิธีกำรดำเนินกำรในกำรขับเคลื่อนมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกสีในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖5 (รำยละเอียดตำมรำยงำนที่แนบท้ำย)
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 28 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2565

(นำยดวง คนมีศิลป์)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกสี

รายงานผลกาดาเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสี อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
มาตรการ/แนวทาง

วิธีการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

ผลการดาเนินการ

ข้อเสนอแนะ

ดาเนินการ
๑. กำรเสริมสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำรปฏิบัติงำน

เจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม
เกี่ยวกับกำรจัดทำแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจำปีและกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่ำง

ต.ค.64 – ก.ย.65 เจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับ
กำรจัดทำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจำปีและกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน

กองกำรศึกษำฯ
2. กำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ควำมรู้
ในกำรปฏิบัติงำน

จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์และคู่มือใน
กำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัดทำแผน
กำรใช้จ่ำยเงินและกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ภำยใน
หน่วยงำน

สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่ำง
กองกำรศึกษำฯ

ต.ค.64 – ก.ย.65 เจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับ
กำรจัดทำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจำปีและกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน

แต่ละหน่วยงำนควร
ประชำสัมพันธ์
ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องใน
กำรปฏิบัติงำนให้
บุคคลภำยใน
หน่วยงำนรับทรำบ
อย่ำงต่อเนื่อง

รายงานผลกาดาเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสี อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
มาตรการ/แนวทาง

วิธีการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

ผลการดาเนินการ

ข้อเสนอแนะ

ดาเนินการ
3. กำรยกระดับ
คุณภำพกำรให้บริกำร
แก่ประชำชน

เจ้ำหน้ำทีจ่ ัดทำมำตรกำรกำร
ยกระดับกำรให้บริกำรประชำชน
แก่เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่ำง

ต.ค.64 – ก.ย.65 เจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับ
กำรจัดทำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจำปีและกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน

ผู้บริหำรควรเน้นยำ
ในกำรให้บริกำรแก่
ประชำชนในกำร
ประชุมประจำเดือน

ต.ค.64 – ก.ย.65 เจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับ
กำรจัดทำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจำปีและกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน

แต่ละหน่วยงำน

กองกำรศึกษำฯ
4. กำรเผยแพร่
จัดทำสื่อประซำสัมพันธ์และ
ประชำสัมพันธ์ผลกำร
คูม่ ือกำรให้บริกำรประชำชน
ดำเนินงำนและขันตอน
กำรขอรับกำรบริกำร
งำนจำกหน่วยงำน

สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่ำง
กองกำรศึกษำฯ

ควรเผยแพร่ผลกำร
ดำเนินงำนและ
ขันตอนกำรขอรับ
บริกำรแก่ประชำชน
หำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงข้อมูล

รายงานผลกาดาเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสี อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
มาตรการ/แนวทาง

วิธีการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

ผลการดาเนินการ

ข้อเสนอแนะ

ดาเนินการ
5. กำรเสริมสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใส

เข้ำรับกำรจัดอบรมให้ควำมรู้ควำม
เข้ำใจแก่เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใส

สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่ำง
กองกำรศึกษำฯ

6. กำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ข้อมูล
ข่ำวสำร

ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรใน
ช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ เว็บไซต์ เสียง
ตำมสำย ฯลฯ

สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่ำง
กองกำรศึกษำฯ

ม.ค. – เม.ย.65

1.คำสั่งมอบหมำยหน้ำที่รับผิดชอบใน ควรมีกำรเสริมสร้ำง
กำรจัดเตรียมข้อมูลในกำรประเมิน
ควำมรูค้ วำมเข้ำใจใน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
กำรประเมิน
คุณธรรมและควำม
2.ประชุมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่
โปร่งใสอย่ำงต่อเนื่อง
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส

ต.ค.64 – ก.ย.65 เจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับ
กำรจัดทำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจำปีและกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน

แต่ละหน่วยงำนควร
เผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรแก่
ประชำชนอย่ำง
ต่อเนื่อง

ผลการดาเนินการ
ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5

องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสี
อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสี
ที่ 45/2565
เรื่อง มอบหมายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
*****************************
เพื่อให้กำรดำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน (ITA) ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖5 ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกสี เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเป็นไปตำมกรอบระยะเวลำที่
กำหนด
ดังนัน จึงขอมอบหมำยงำนให้พนักงำนส่วนตำบลขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกสี ดำเนินกำร
จัดเตรียมและรวบรวมหลักฐำนเอกสำรตำมตัวชีวัดของแบบประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสของหน่วยงำน (ITA)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 ดังนี
ผู้บริหารของหน่วยงาน
ได้แก่ นำยดวง คนมีศิลป์ ตำแหน่ง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล มีหน้ำที่ ดังนี
- กำกับดูแลกำรประเมินในภำพรวมของหน่วยงำน
- ยืนยันข้อมูลจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในและข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก ( แบบ IIT
และ EIT )
- อนุมัติกำรตอบแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ ( แบบ OIT)
ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin)
ได้แก่ นำงสำวนิตยำ วงค์คำจันทร์ ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน มีหน้ำที่ ดังนี
- ลงทะเบียนและนำเข้ำข้อมูลกำรประเมิน
- ประสำนงำนในขันดำเนินกำรประเมินกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ตอบแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ ( แบบ OIT )
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
๑. ให้ นำยรัฐกร นันชนะ ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล จัดส่งรำยชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์
ของพนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำงที่สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกสี เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี ให้
นำงสำวนิ ต ยำ วงค์ ค ำจั น ทร์ ต ำแหน่ ง นั ก วิ เ ครำะห์ น โยบำยและแผน ผู้ ดู แ ลระบบของหน่ ว ยงำน
ภำยในวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2564
๒. ให้พนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำง ที่สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกสีเป็นระยะเวลำไม่
น้อยกว่ำ ๑ ปี ตอบแบบประเมินกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) ตังแต่วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๖5 ถึงวันที่
๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖5
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ให้ พ นั ก งำนส่ ว นต ำบลและพนั ก งำนจ้ ำ งที่ มี ร ำยชื่ อ ดั ง ต่ อ ไปนี จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ให้
นำงสำวนิตยำ วงค์คำจันทร์ ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ผู้ดูแลระบบของหน่วยงำน ภำยในวันที่
15 กุมภำพันธ์ 2565
๑. นำงกิ่งดำว มีบุ ญ ตำแหน่ง นักพัฒ นำชุมชน จัดส่ งรำยชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ ของ
ผู้รับบริกำรงำนเบียผู้สูงอำยุ เบียควำมพิกำร

-2๒. นำงสำวดวงจันทร์ มูลเมือง ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ จัดส่งรำยชื่อ ที่อยู่ หมำยเลข
โทรศัพท์ ของผู้รับบริกำรงำนจัดเก็บภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ภำษีป้ำย ขออนุญำตกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
งำนทะเบียนพำณิชย์
3. นำยสิทธิชัย ศรีเมือง ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จัดส่งรำยชื่อ ที่อยู่
หมำยเลขโทรศัพท์ ของผู้รับบริกำรงำนสำธำรณะ
๔. นำยอนุรักษ์ นำคะอินทร์ ตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี จัดส่งรำยชื่อ ที่อยู่ หมำยเลข
โทรศัพท์ ของผู้รับจ้ำง/ผู้ขำย ที่เป็นคู่สัญญำจัดซือจัดจ้ำง กับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกสี
5. น.ส.ลักขณำ พ่อท้ำว ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำรกองช่ำง จัดส่งรำยชื่อ ที่อยู่ หมำยเลข
โทรศัพท์ ของผู้รับบริกำรงำนขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร และงำนให้บริกำรซ่อมไฟฟ้ำสำธำรณะ
6. นำงสำวกั ญ ญำณั ฐ พรหมคนซื่ อ ต ำแหน่ ง พนั ก งำนจ้ ำ งเหมำบริก ำร จั ด ส่ ง รำยชื่ อ ที่ อ ยู่
หมำยเลขโทรศัพท์ ของผู้รับบริกำรงำนศูนย์เด็กเล็กของศูนย์พัฒนำเด็ก เล็กในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลโคกสี
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ให้ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเผยแพร่ ข้ อ มู ล ลงในเว็ บ ไซต์ ข ององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลโคกสี
https://www.ks.go.th โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 15 เมษำยน ๒๕๖5
รำยละเอียด ดังนี
ข้อ

หัวข้อการประเมิน
ข้อมูลพื้นฐาน

01
02
03
04
05

โครงสร้ำง
ข้อมูลผู้บริหำร
อำนำจหน้ำที่
แผนยุทธศำสตร์หรือแผนพัฒนำหน่วยงำน
ข้อมูลกำรติดต่อ

06

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

มอบหมายผู้รับผิดชอบ
นำงสำวนิชำวรรณ ชำศรี
นำงสำวกัญญำณัฐ พรหมคนซื่อ

นำงสำวนิตยำ วงค์คำจันทร์
นำงสำวนิชำวรรณ ชำศรี
นำงสำวกัญญำณัฐ พรหมคนซื่อ

การประชาสัมพันธ์
07

ข่ำวประชำสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

08
09

Q&A
Social Network

นำงสำวนิชำวรรณ ชำศรี
นำงสำวกัญญำณัฐ พรหมคนซื่อ

การดาเนินงาน
10
11
12

แผนดำเนินงำนประจำปี
รำยงำนกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนประจำปี รอบ 6 เดือน
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี

นำงสำวนิตยำ วงค์คำจันทร์

-3ข้อ
13

หัวข้อการประเมิน
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน

14

การให้บริการ
คู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร

15
16
17

ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร
รำยงำนผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร
E-Service

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี
รำยงำนกำรกำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปี
รอบ 6 เดือน
รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนกำรจัดซือจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุ
ประกำศต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรจัดซือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ
สรุปผลกำรจัดซือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุรำยเดือน
รำยงำนผลกำรจัดซือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
กำรดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต
ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต

32

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น

33

กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม

มอบหมายผู้รับผิดชอบ
หน.สน.ปลัด
ผอ.กองคลัง
ผอ.กองช่ำง
ผอ.กองกำรศึกษำ
หน.สน.ปลัด
ผอ.กองคลัง
ผอ.กองช่ำง
ผอ.กองกำรศึกษำ
นำงสำวรุ่งนภำ ชุมปลำ
นำงสำวพรเพชร คนครอง
นำงสำวนิชำวรรณ ชำศรี
นำงสำวกัญญำณัฐ พรหมคนซื่อ

นำงสำวนิตยำ วงค์คำจันทร์

นำงสำวศิริพร เชือสำทุม

นำยรัฐกร นันชนะ

นำงสำวนิตยำ วงค์คำจันทร์
นำงสำวนิชำวรรณ ชำศรี
นำงสำวกัญญำณัฐ พรหมคนซื่อ

นำงสำวรุ่งนภำ ชุมปลำ
นำงสำวนิชำวรรณ ชำศรี
นำงสำวกัญญำณัฐ พรหมคนซื่อ

นำงสำวนิตยำ วงค์คำจันทร์

-4ข้อ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

หัวข้อการประเมิน
เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหำร
กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจำปี
กำรดำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตประจำปี
รำยงำนกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรป้องกันกำร
ทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน
มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน
หน่วยงำน
กำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน

มอบหมายผู้รับผิดชอบ
นำยรัฐกร นันชนะ
นำงสำวนิตยำ วงค์คำจันทร์
นำยรัฐกร นันชนะ

นำงสำวนิตยำ วงค์คำจันทร์

ทังนี ตังแต่บัดนีเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

26 มกรำคม พ.ศ. 2565

(นำยดวง คนมีศิลป์)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกสี

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสี
ที่ 44 / 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
*****************************
ตำมมติคณะรัฐมนตรี ในกำรประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกรำคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐทุก
หน่วยงำนให้ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5 โดยใช้แนวทำงและเครื่องมือกำรประเมินตำมที่สำนักงำน ป.ป.ช.กำหนด
เพื่อเป็นกำรยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนขององค์ กำร
บริหำรส่วนตำบลโคกสี ให้บรรลุเป้ำหมำยและตัวชีวัดตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งกำหนดให้ได้ร้อยละ ๘0 ของหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินจะต้องมีผลคะแนน ๘๕
คะแนนขึนไป ภำยในปี พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนัน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกสี จึงขอแต่งตังคณะทำงำนสนับสนุนกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกสี ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖5 ดังนี
๑. นำยดวง คนมีศิลป์
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ประธำนคณะทำงำน
2. นำยอภิศักดิ์ โทอำสำ
รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล คณะทำงำน
3. นำยนิติกำรณ์ ยะจันโท
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
คณะทำงำน
4. นำงสำวแก้วตำ ลุนงำมหำร อำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ
คณะทำงำน
5. นำยรัฐกร นันชนะ
นักทรัพยำกรบุคคลฯ
คณะท ำงำน/เลขำนุ ก ำร
รักษำรำชกำรแทน หัวหน้ำสำนักปลัด
6. นำงสำวนิตยำ วงค์คำจันทร์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ผู้ช่วยเลขำนุกำร
โดยให้คณะทางานมีอานาจหน้าที่
๑. วิเครำะห์ผลกำรประเมิน ITA ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เพื่อพิจำรณำหำข้อบกพร่อ งและ
แนวทำงกำรแก้ไขเพื่ อให้ กำรประเมิน ITA ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖5 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ตำมตัว ขีวั ดที่
สำนักงำน ป.ป.ช.กำหนด
2. ศึกษำกรอบแนวทำงกำรประเมิน ITA ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖5 และปฏิทินกำรประเมิน
ITA เพื่อนำมำกำหนดนโยบำย/มำตรกำร รวมทังแผนงำนเพื่อยกระดับกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
โคกสี
3. ดำเนินกำรกำกับดูแลและติดตำมกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำร/แผนงำนกำรยกระดับผลคะแนน
กำรประเมิน ITA ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖5 ดังนี
๓.๑ ก่อนกำรประเมิน เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรประเมิน
๓.๒ ระหว่ำงกำรประเมิน เพื่อติดตำมและแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมิน
3.๓ หลังกำรประเมิน เพื่อสรุปผลพร้อมทังปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำน
๓.๔ ประกำศผลคะแนนกำรประเมิน ITA อย่ำงเป็นทำงกำรเพื่อวิเครำะห์ ข้อบกพร่องและ
กำหนดแนวทำง/แผนงำนเพื่อพัฒนำ/รักษำระดับผลคะแนนกำรประเมิน ITA ในปีงบประมำณต่อไป

-23. มอบหมำยหน่วยงำนและบุคลำกรดำเนินกำรสนับสนุนกำรประเมิน ขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลโคกสี ตำมกรอบเวลำที่สำนักงำน ป.ป.ช.กำหนด
4. เปิดเผยผลกำรดำเนินงำนของคณะทำงำนสนับสนุนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรดำเนินงำน ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน
ทังนี ตังแต่บัดนีเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565

(นำยดวง คนมีศิลป์)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกสี

ประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในวันที่ 26 มกราคม 2565

