
บนทกขอความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

.ข.อ.'งฺหน่ว-ย.งาน-ตาม.แบ.น.ป.ร-ะ:เมิ.นคุฌธ-ร.รม.และ-คเวาม!ปร่ง1ส!น.กา.ร.ดำ[เนิน.งานของห.น่วยงามภาค.รัฐ 

.(Integrjty.andJransparmcy.AssessmeM.J.JTAl.ประจำงุบประมาณ.พ,ศ1b.c๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

เรื่องเดิม

ตามหนังสืออำเภอเมืองอุดรธานี ที อด ๐๐๒๓.๖/๖๓๐ ลงวันที, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง 

ปฏ ิท ินการประเม ินค ุณ ธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของหน ่วยงานภาคร ัฐ  (Integrity and 

Transparency Assessment ะ ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แจ้งปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความ 

โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในช่วงระยะเวลา วันที' ๑ มีนาคม - ๓ ๐  เมษายน ๒๕๖๔ให้ 

ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อนำข้อมูลตามตัวขี้วัดเปิดเผยทาง 

เว็บไซต์ของหน่วยงาน และนำเข้าข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศสนับสนุนการประเมิน(1TAS) ผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

itas.nacc.go.th น้ัน

ข้อเท็จจริง/รายงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความ 

โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ะ ITA) ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ต้องดำเนินการเตรียมข้อมูลการประเมินตามขั้นตอนและช่วงเวลาที,กำหนด ตามประกาศ 

ปฏิทินของสำนักงานคณะกรรมการฟ้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งขาติ (สำนักงาน ป.ป.ข.)

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสารารณะ (0IT) และนำ 

ข้อมูลตามตัวซีวัดเปิดเผยทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามห้วงระยะเวลาที,กำหนด 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมิติลงนามในคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบฯ ตังกล่าว ที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวรัศมี แสนสุด)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นุของหั3หน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

/ความเห็นของรอง...



ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

(นายประทิญญา ทองดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

ลงข่ือ

(นางสาวมณฑริยา นาผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

\7 \ อนุนัติ 

I I ไม่อนุม้ติ

ลงข่ือ

(นายถนอมศักดิ้ ยามโสภา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
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คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 

ที ©๘๐/ ๒๕๖๔
เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ร ับผิดชอบการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด OIT 

เพี่อเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการตำเนินงานชอง 

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ะ ITA) ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
* * * * * * * * * * * * * * tt* * *# # * *# # * tt* * * * * * * * * * * * * tt* * * * * * * * * * * * *

ด ้วยอำเภอเม ืองจ ังหว ัดอ ุดรธาน ี แจ้งปฏ ิท ินการประเม ินค ุณธรรมและความโปร่งใสในการ 

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ะ ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ ซ,วงระยะเวลา วันที, ๑ มีนาคม -  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ให้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการ 

เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อนำข้อมูลตามตัวซี้วัดเปิดเผยทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และนำเข้าข้อมูลผ่าน 

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการประเมิน(ITA5) ผ่านซ่องทางเว็บไซต์ itas.nacc.go.th

เพื่อให้การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (0IT) และนำ 

ข้อมูลตามตัวขี้วัดเปิดเผยทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามห้วงระยะเวลาทีกำหนด 

จีงแต่งตั้งบุคคลดังรายขื่อต่อไปนี้

ตัวซี้วัดย่อยที่ ๙.© ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ 0๑  โครงสร้าง

ผู้รับผิดขอบ ๑. นางสาวเพชรอินทร์ อินทร์เพชร นักทรัพยากรบุคคล 

๒. นางสาววีรยา ทองดี ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

ข้อ 0๒  ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้รับผิดขอบ ๑. สิบเอกกฤษนล ปาทาน เจ้าพนักงานธุรการ

๒. นางสาวหนึ่งฤทัย นาหนองตูม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ —

ข้อ 0๓  อำนาจหน้าที่

ผู้รับผิดขอบ ๑. นางสาวรัศมี แสนสุด หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 

๒. นางสาววีรยา ทองดี ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

ข้อ 0 ๔  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ๑. นางณีรนุซ สีดาบุตร หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน เ^  .
๒. นายพงศ์อมร วรรณพันธ์ นัก'วิเคราะห์'นโยบายและแผน0 ^

ข้อ 0 ๕  ข้อมูลการติดต่อ

ผู้รับผิดขอบ ๑. สิบเอกกฤษนล ปาทาน เจ้าพนักงานธุรการ 

ข้อ ©๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดขอบ ๑. นางสาวรัศมี แสนสุด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

๒. สิบเอกกฤษนล ปาทาน เจ้าพนักงานธุรการ

/การประซาสัมพันธ์...



-๒-

การประชาสัมพันธ์

ข้อ 0๗ ข่าวสารประซาสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสาวรัศมี แสนสุด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ^ f*3 

๒. นางสาววิซิราพรรณ ดำนิล ผู้ช่วยประซาสัมพันธ์ r j f  ทา■พ/
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

ข้อ 0๘  Q&A

ผู้รับผิดชอบ ๑. สิบเอกกฤษนล ปาทาน เจ้าพนักงานธุรการ 
ข้อ 0๙  Social Network

ผู้รับผิดชอบ ๑. สิบเอกกฤษนล ปาทาน เจ้าพนักงานธุรการ

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน 

การดำเนินงาน

ข้อ 0 ๑ 0  แผนดำเนินงานประจำปี

ข้อ 0๑ ๑  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาบประจำปี รอบ ๖ เดือน

ข้อ 0๑๒  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการปฏิบ้ตงาน A J-
ผู้รับผิดชอบ ๑. นางณีรนุช สีดาบุตร หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน V 1 

๒. นายพงศ์อมร วรรณพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ( K i /

การปฏิบัติงาน

ข้อ 0๑๓  คู่มีอหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสาวรัศมี แสนสุด ห ัวหน ้าฝ ่ายนโยบายและแผน^^

๒. นางสาววีรยา ทองดี ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล /2 S
การให้บริการ

ข้อ 0 ๑ ๔  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสาวรัศมี แสนสุด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

๒. นางสาววีรยา ทองดี ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

ข้อ 0 ๑ ๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สถิติการรับชำระภาษี,สถิติการฃึนทะเบียนเบี้ย 
ยังขีพผู้สูงอายุ/พิการ/ผู้ปวยเอดส์,สถิติขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ,สถิติขออนุญาต 

ก่อสร้าง ฯลฯ) เ ^ พ น เ พ ท

ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสุภาพร นิติคิริ ผู้อำนวยการกองคลัง

๒. นายทองเจริญ ศรีดาหลง ผู้อำนวยการกองช่าง 

๓. นางสาวฃนิษฐา อันทะบีญญา ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 

๔. นายสมเดช ทิพย์วงษา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการลังr  ■'*‘๙'

๔. นางสาวมะลิวรรณ เพชรก้อน หัวหน้าสำนักปลัด

I

ข้อ 0๑ ๖  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

ผู้รับผิดชอบ ๑. สิบเอกกฤษนล ปาทาน เจ้าพนักงานธุรการ--------
๒. นางสาวหน่ึงฤทัย นาหนองตูม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ S A - " -

/ข ้อ  0๑๗ E-Service...
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ข้อ 0๑๗ E-Service
ผู้รับผิดชอบ ๑. สิบเอกกฤษนล ปาทาน เจ้าพนักงานธุรการ

๒. นางสาวหนึ่งฤทัย นาหนองตูม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ Q t—

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ 0๑๘  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ 0๑๙ รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน 

ข้อ 0๒ ๐ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ผู้รับผิดขอบ ๑. นางสาวสุภาพร นิติคิริ ผู้อำนวยการกองคลัง

๒. นางสาวนงนุช แสนกอง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 

๓. นางสาวซรัลซิดา ชินคำ นักวิชาการเงินและบัญชี ‘ปุ- 

๔. นางสาวธัญญาลักษณ์ จิกจักร เจ ้าพน ักงานการเง ินและบ ัญช ี'^^-'

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ 0๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

ข้อ 0๒๒ ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ข้อ 0๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

ข้อ 0๒ ๔  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ผู้รับผิดขอบ ๑. นางสาวสุภาพร นิติคิริ ผู้อำนวยการกองคลัง 

๒. นายเรวัซ บุญยัง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สิ 

๓. นางสาวอังคณา โพธิชัย นักวิชาการพัส'.

๔. นายพานทอง โคกคาน เจ้าพนักงานพัสดุ ^

ตัวซื้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ 0๒ ๕  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ข้อ 0๒ ๖  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ข้อ 0๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ 0๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสาวเพชรอินทร์ อินทร์เพชร นักทรัพยากรบุคคล 

๒. นางสาววีรยา ทองดี ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

ตัวซื้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ 0๒๙ แนวปฏินัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ 0๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ 0๓๑ ข้อมูลเซิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ J /L ^
ผู้รับผิดชอบ ๑. นางณีรบุซ สีดาบุตร หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

๒. นายพงศ์อมร วรรณพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน /

๓. นางสาวหนึ่งฤทัย นาหนองตูม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ Cp- —  

๔. นางสาวพรพรรณ์ คมคุณ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรุหั1*

/การเป็ดโอกาส...
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การเป็ดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จ้อ 0๓๒ ซ่องทางการรับฟ้งความคิดเห็น

ผู้รับผิดชอบ ๑. สิบเอกกฤษนล ปาทาน เจ้าพนักงานธุรการ 
จ้อ 0๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ผู้รับผิดชอบ ๑. นางณีรนุช สีดาบุตร หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
๒. นายพงศ์อมร วรรณพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พ

ตัวขี้วัดย่อยที่ ๑0.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

จ้อ 0๓ ๔  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

จ้อ 0๓ ๕  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสาวรัศมี แสนสุด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวโป ๘ 
๒. นางสาววีรยา ทองดี ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

การประเมินความเสียงเพื่อป้องกันการทุจริต

จ้อ 0๓ ๖  การประเมินความเสียงการทุจริตประจำปี 

จ้อ ©๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสียงการทุจริต

ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสาวรัศมี แสนสุด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ๕
๒. นางสาววีรยา ทองดี ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล^ / ^

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองศ์กร

จ้อ 0๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองศ์กร

ผู้รับผิดขอบ ๑. นางสาวรัศมี แสนสุด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
๒. นางสาววีรยา ทองดี ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ^ / ^

แผนป้องกันการทุจริต

จ้อ 0๓๙ แผนปฏินัตการป้องกันการทุจริต .

จ้อ ©๔๐ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ ๖ เดือน 

จ้อ 0๔๑ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ผู้รับผิดชอบ ๑. นางณีรนุซ สีดาบุตร หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
๒ .นายพงษ์อมรวรรณพันธ์นักวิเคราะห์นโยบายๆ o y j

ตัวขี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตราการภายในเพื่อป้องกับการทุจริต 

มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

จ้อ 0๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใบหน่วยงาบ 

ข้อ ©๔๓ การดำเน ินการตามมาตรการส ่งเสร ิมค ุณ ธรรมและความโปร่งใสภายใน 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสาวรัศมี แสนสุด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป โ_
๒. นางสาววีรยา ทองดี ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ( ^ / / ''

Avi ผู้'ท!.ติรับ...



ให ้ผ ู้ท ี่ได ้ร ับการแต่งต ั้ง ทำหน้าที่รวบรวมเอกสารไฟล์ข ้อมูลที,เก ียวข้องตามตัวช ี้ว ัดต ่าง  ๆ

ท ี่ได ้ร ับมอบหมาย ส่งให้สิบเอกกฤษนล ปาทาน เจ้าพนักงานธุรการ ซึ่งทำหน้าที่Admin หน่วยงานในการ 

อัพโหลดข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ และเชื่อมโยงข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเตยข้อมูล 

สาธารพะ (OIT) ผ่านระบบสารสนเทศสนับสนุนการประเมิน(ITAS) ผ่านซ่อ่งทางเว็บไซต์ itas.naccgo.th

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เปีนต้นไป

ส่ัง ณ วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.รพ๙(ะ๖๔

(พอ ัถนอมศ ักด ิ้ ยามโสภา ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ


