
 

                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด(ส านักงานปลัด) 
ที่ นม  ๙๑๔๐๑ / -                        วันที่  ๓  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรื่อง   รายงานการวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
         (ITA) ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ และการก าหนดแนวทาง/มาตรการในการด าเนินการ 
         คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
 

มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเพ็ด อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

 
๑.การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วย 

งานภาครัฐ(ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  อยู่ในระดบัดีเยี่ยมและ
บรรลุค่าเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตมแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการตอ่ต้านการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ ที่มเีป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทีม่ีความโปรง่ใส ปลอดการทจุริตและประพฤติมิชอบ โดยมี
ผลคะแนน ๙๕.๖๙ คะแนน อยู่ในระดับผลการประเมิน AA มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ล าดับท่ี ตัวชี้วัด คะแนน เกณฑ์ ๘๕ คะแนน 

๑ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๙๙.๒๘ ผ่านเกณฑ ์
๒ การใช้อ านาจ ๑๐๐.๐๐ ผ่านเกณฑ ์
๓ การใช้งบประมาณ ๑๐๐.๐๐ ผ่านเกณฑ ์
๔ การปฏิบัตหิน้าที ่ ๙๙.๔๖ ผ่านเกณฑ ์
๕ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๘๗.๔๔ ผ่านเกณฑ ์
๖ คุณภาพการด าเนินงาน ๙๘.๗๒ ผ่านเกณฑ ์
๗ การใช้ทรัพยส์ินของราชการ ๑๐๐.๐๐ ผ่านเกณฑ ์
๘ การปรับปรงุการท างาน ๘๑.๖๙ ผ่านเกณฑ ์
๙ การเปิดเผยข้อมลู ๙๔.๙๒ ผ่านเกณฑ ์

๑๐ การป้องกันการทจุริต ๑๐๐.๐๐ ผ่านเกณฑ ์
  

ขอบกพร่องท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีดังนี ้

๑. การประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(Internal Integrity and  
Transparency Assessment : IIT) หัวข้อที่มีข้อบกพร่องทีต่้องปรับปรุงแก้ไข ประกอบด้วย 
 
 
 
 



-๒- 
 
 

 ตัวชี้วัดท่ี ๑ การปฏิบัติหน้าท่ี  
  ข้อ I๕ หน่วยงานไม่มกีารประเมินความเสี่ยงการทจุริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดข้ึน ไม่มีการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงในการรับสินบนหรือให้สินบนดังกล่าว ไม่มีการประกาศเผยแพร่และ
ประชาสมัพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื่องรอ้งเรียนการทจุริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อให้
บุคลากรภายในหน่วยงานและบุคคลภายนอก ได้ช้ีเบาะแสและรอ้งเรียนการทจุริตน้ันเกิดข้ึนที่ภารกจิหรือบริการใดๆ 
จากนั้นค่อยด าเนินการตามคู่มือหรือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบ ต่อไป 
  ข้อ I๒๕ หน่วยงานไม่มีการจัดกจิกรรมที่มผีู้บริหารท้องถ่ินและบุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วน
ร่วมในการด าเนินการด้านการสง่เสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และไม่มีการประชาสมัพันธ์
กิจกรรมที่ได้จัดท าข้ึนผ่านทางช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น Social Network ของหน่วยงาน , Facbook ของ
หน่วยงาน เป็นต้น เพือ่สร้างใหเ้กิดภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานในการต่อต้านการทจุริต 
  ข้อ I๒๘ หน่วยงานไม่มีแนวทางในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการทจุริต การตรวจสอบการ
ทุจริต และการลงโทษทางวินัยเมื่อมกีารทุจริต พร้อมทั้งไมม่กีารเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รบัทราบ 

 
๒. การประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External Integrity and  

Transparency Assessment : EIT) หัวข้อที่มีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรงุแก้ไข ประกอบด้วย 
 ตัวชี้วัดท่ี ๖ คุณภาพการด าเนินงาน  
  ข้อ E๖ และ E๗ หน่วยงานไม่มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย และอ านวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน 
  ข้อ E๙ หน่วยงานไม่มกีารจัดท าและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ – สอบถามข้อมลู โดยมีลกัษณะเป็ฯ
การสือ่สาร ๒ ทาง รวมทั้งจัดท าช่องทางที่สามารถเช่ือมโยงไปยังเครอืข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facbook Twitter 
เป็นต้น นอกจากเผยแพร่ช่องทางดงักล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย 
 

๓. การประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) หัวข้อที่มีข้อบกพร่องที่ต้องปรบัปรุงแก้ไข ประกอบด้วย 
 ตัวชี้วัดท่ี ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ  

-หน่วยงานไม่มีการผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ข้อมลูรายละเอียดสรปุผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณอย่างน้อยต้อง ประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปญัหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็น
รายงานผลของปีทีผ่่านมา โดยห้ามตัดหัวข้อ”ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะ”ออก  

 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 
 

ขอเสนอแนะในการเปิดเผยข้อมูล : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร โดยการวิเคราะห์
ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด มีรายละเอียดดังน้ี 
 

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นท่ีต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) 
๑.การปฏิบัติหน้าที่                        ๙๙.๔๖  คะแนน จากผลคะแนน IIT มีประเด็นที่ตอ้งมกีารปรบัปรุงในเรื่อง

การปฏิบัติหน้าท่ี พบว่า หน่วยงานต้องปรบัปรุง
มาตรการเกี่ยวกบัจัดการความเสี่ยงในการรบัสินบนหรือ
ให้สินบน การประชาสมัพันธ์ช่องทางต่างๆ กจิกรรมการ
ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต 
 

๒.การใช้งบประมาณ                     ๑๐๐.๐๐ คะแนน 
๓.การใช้อ านาจ                           ๑๐๐.๐๐ คะแนน 
๔.การใช้ทรพัย์สินของราชการ          ๑๐๐.๐๐ คะแนน 
๕.การปอ้งกันการทจุริต                  ๑๐๐.๐๐ คะแนน 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) 
๖.คุณภาพการด าเนินงาน                ๙๘.๗๒  คะแนน จากผลการประเมิน EIT  มีประเด็นที่ตอ้งมกีารปรับปรงุ

ในเรื่องประสิทธิภาพการสื่อสาร พบว่า หน่วยงานต้อง
ปรับปรงุการเผยแพร่และประชาสมัพันธ์ข้อมลูข่าวสาร 
ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอ านวยความสะดวกในการ
เข้าใช้งาน เผยแพร่ช่องทางการติดต่อ-สอบถามข้อมลูโดย
มีลักษณะการสือ่สาร ๒ ทาง พร้อมทั้งเช่ือมโยงไปยัง
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ เช่น Facbook Twitter เป็นต้น 
 

๗.ประสิทธิภาพการสื่อสาร              ๘๗.๔๔  คะแนน 
๘.การปรบัปรุงระบบการท างาน        ๘๑.๖๙  คะแนน 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) 
๙.การเปิดเผยข้อมลู                      ๙๔.๙๒  คะแนน จากผลการประเมิน OIT มีประเด็นที่ต้องมีการปรบัปรุง

ในเรื่องการบริหารงบประมาณ พบว่า หน่วยงานต้องมี
การแสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี ข้อมลูรายละเอียดสรุปผลการใช้
จ่ายงบประมาณอย่างน้อยต้อง ประกอบด้วย ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็น
รายงานผลของปีทีผ่่านมา โดยห้ามตัดหัวข้อ”ปญัหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ”ออก 
 

๑๐.การแก้ไขปญัหาการทจุริต          ๙๙.๒๘  คะแนน 

 
 
 
 
 
 



-๔- 
 
 
๒.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
จากการประชุมขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลโนน
เพ็ด ดังนี ้
มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 
๑.นโยบายไมร่ับของ 
ขวัญหรือของก านัลจาก
การปฏิบัตหิน้าที ่
(No Gift Policy)  

๑.ประกาศนโยบายไม่
รับของขวัญหรอืของ
ก านัลจาการปฏิบัติ
หน้าที่(No Gift Policy) 
๒.จัดกจิกรรมรณรงค์ไม่
รับของขวัญหรอืของ
ก านัลจาการปฏิบัติ
หน้าที่(No Gift Policy) 
๓.ประชาสัมพันธ์
ประกาศนโยบายไม่รบั
ของขวัญหรอืของก านลั
จาการปฏิบัติหน้าที ่
(No Gift Policy) 
 

ส านักปลัด ต.ค.๒๕๖๕-มี.ค.๒๕๖๖ รายงานผลให้
ผู้บริหารท้องถ่ิน
ทราบภายในเดือน
เมษายน ๒๕๖๖ 

๒.ให้ผูม้ีส่วนได้เสียมี
ส่วนร่วมในการป้องกัน
การทจุริต 
 

๑.ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีรบัรู้ข้อมูล
ข่าวสารและสามารถ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานได ้
๒.ด าเนินโครงการ/ 
กิจกรรมต่างๆแบบ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วม 
 
 
 

ส านักปลัด 
 

ตลอดปงีบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

รายงานผลให้
ผู้บริหารท้องถ่ิน
ทราบภายในเดือน
เมษายน ๒๕๖๖ 
และตุลาคม ๒๕๖๖ 
 

 
 
 
 
 



-๕- 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 
๓.มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ 

๑.ก าหนดช่องทาง
แจ้งเรื่องร้องเรียน
การทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ 
๒.ประชาสัมพันธ์
ช่องทางแจง้เรื่อง
ร้องเรียนการทจุริต
และประพฤติมิชอบ 
 

ส านักปลัด ตลอดปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ 
 

รายงานผลให้
ผู้บริหารท้องถ่ิน
ทราบภายในเดือน
เมษายน ๒๕๖๖ 
และตุลาคม ๒๕๖๖ 
 

๔.มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลยพินิจ 

๑.จัดท าโครงการ
บูรณาการร่วมเน้น
การตัดสินใจแบบมี
ส่วนร่วม 
๒.จัดท าคู่มือการ
ให้บรกิารประชาชน 
๓.การตัดสินใจใน
รูปแบบคณะกรรม 
การ 
 

ส านักปลัด ตลอดปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ 
 

รายงานผลการ
ด าเนินงานให้
ผู้บริหารท้องถ่ิน
ทราบเมื่อเสร็จสิ้น
การด าเนินงาน 

๕.มาตรการสง่เสรมิ
คุณธรรมและความ
โปรง่ใสภายในหน่วย 
งาน 

-ก าหนดมาตรการ
เพื่อสง่เสรมิคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานไปสู่
การปฏิบัตอิย่างเป็น
รูปธรรม และเป็น
การด าเนินการในปทีี่
รับการประเมิน 
-ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางเว็บไซดห์น่วย 
งาน 

ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 
กองคลงั 

ต.ค.๒๕๖๖–ก.ย.๒๕๖๖ -รายงานผลและ
เผยแพร่การด าเนิน 
การภายในเดือน 
เมษายน ๒๕๖๖ 
(รอบ ๖ เดือน) 
-รายงานผลการ
ด าเนินการภายใน
เดือน ตุลาคม 
๒๕๖๖ 
(รอบ ๑๒ เดือน) 
 
 
 

 
 
 
 



-๖- 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 
๖.การด าเนินการ
ตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

-น ามาตรการเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานไปสูก่าร
ปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม และเป็นการ
ด าเนินการในปทีี่รบัการ
ประเมิน 
-ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
เว็บไซด์หน่วยงาน 

ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 
กองคลงั 

ต.ค.๒๕๖๕–ก.ย.๒๕๖๖ -รายงานผลและ
เผยแพร่การด าเนิน 
การภายในเดือน 
เมษายน ๒๕๖๖ 
(รอบ ๖ เดือน) 
-รายงานผลการ
ด าเนินการภายใน
เดือน ตุลาคม 
๒๕๖๖ 
(รอบ ๑๒ เดือน) 
 

๗.การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

-จัดท ามาตรการ/
แนวทางปฏิบัติเสรมิ 
สร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้เกิดความซื่อสัตย์
สุจริต โปรง่ใส ไมร่ับสิ่ง 
ของเกี่ยวกบัการปฏิบัต ิ
งาน 
-ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
เว็บไซด์หน่วยงาน 

ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 
กองคลงั 

ต.ค.๒๕๖๕–ก.ย.๒๕๖๖ -รายงานผลและ
เผยแพร่การด าเนิน 
การภายในเดือน 
เมษายน ๒๕๖๖ 
(รอบ ๖ เดือน) 
-รายงานผลการ
ด าเนินการภายใน
เดือน ตุลาคม 
๒๕๖๖ 
(รอบ ๑๒ เดือน) 
 

๘.การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต
ประจ าป ี

-แต่งตั้งคณะงานติดตาม
และประเมินผล 
-วิเคราะห์ SWOT ของ
การปฏิบัตงิานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต 
-ประเมินระดบัความ
เสี่ยงของหน่วยงาน 
-ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
เว็บไซด์หน่วยงาน 
 

ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 
กองคลงั 

ต.ค.๒๕๖๕–ก.ย.๒๕๖๖ -รายงานผลและ
เผยแพร่การด าเนิน 
การภายในเดือน 
เมษายน ๒๕๖๕ 
(รอบ ๖ เดือน) 
-รายงานผลการ
ด าเนินการภายใน
เดือน ตุลาคม 
๒๕๖๖ 
(รอบ ๑๒ เดือน) 
 

 
 
 



-๗- 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 
๙.มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 

-ปรับปรุงเว็บไซด์
หน่วยงานให้เป็น
ปัจจุบันอยูเ่สมอ 
-ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารทาง
เว็บไซด์เป็นประจ า 

ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 
กองคลงั 

ต.ค.๒๕๖๕–ก.ย.๒๕๖๖ -ตรวจสอบข้อมลู
หน้าเว็บไซด ์
-Facbook ของ
หน่วยงาน 

๑๐.มาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

-ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานเกี่ยวกบั
การจัดซื้อจัดจ้างผ่าน
ทางเว็บไซดห์น่วย 
งาน 

กองคลงั ต.ค.๒๕๖๕–ก.ย.๒๕๖๖ -ตรวจสอบการ
ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างผ่านทางเว็บไซด์
ของหน่วยงาน 

๑๑.มาตรการ/
นโยบายการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 

-จัดท ามาตรการ/
นโยบายการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
-ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางเว็บไซดห์น่วย 
งาน 

ส านักปลัด 
 

ต.ค.๒๕๖๕–ก.ย.๒๕๖๖ การภายในเดือน 
เมษายน ๒๕๖๖ 
(รอบ ๖ เดือน) 
-รายงานผลการ
ด าเนินการภายใน
เดือน ตุลาคม 
๒๕๖๖ 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

๑๒.รายงานผลการ
บรหิารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจ าป ี

-รายงานผลการ
บรหิารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจ าป ี
--ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางเว็บไซดห์น่วย 
งาน 

ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 
กองคลงั 

ต.ค.๒๕๖๕–ก.ย.๒๕๖๖ -รายงานผลการ
ด าเนินการภายใน
เดือน ตุลาคม 
๒๕๖๖ 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

๑๓.แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องรอ้งเรียน
การทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ 

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

ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 
กองคลงั 

ต.ค.๒๕๖๕–ก.ย.๒๕๖๖ -รายงานผลการ
ด าเนินการภายใน
เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

 
 



-๘- 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 
๑๔.ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

-จัดท าข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
--ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางเว็บไซดห์น่วย 
งาน 

ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 
กองคลงั 

ต.ค.๒๕๖๕–ก.ย.๒๕๖๖ รายงานผลการ
ด าเนินการภายใน
เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

การก าหนดผู้รับผิดชอบ 
 ๑.คณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประกอบด้วย 
  ๑.นายองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด  ประธานคณะท างาน 
  ๒.ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด  คณะท างาน 
  ๓.รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด คณะท างาน 
  ๔.ผู้อ านวยการกองช่าง    คณะท างาน 
  ๕.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสงัคม   คณะท างาน 
  ๖.ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะท างาน 
  ๗.หัวหน้าส านักปลัด    เลขานุการ/คณะท างาน 
  มีหน้าท่ี ก าหนดแนวทาง ก ากับ ติดตามการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
และเรียบร้อย 

 ๒.ผู้บริหารท่ีรับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน 
  นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดหรือผูท้ี่ได้รับมอบหมาย 
  มีหน้าท่ี ตรวจสอบความถูกต้องและให้การอนุมัติข้อมลูการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมิน

คุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้องและเรียบร้อย 

 ๓.เจา้หน้าท่ีผู้ท าหน้าท่ี Admin ของหน่วยงาน 
  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
  มีหน้าท่ี ดูแลระบบข้อมูลการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย 
 ๔.เจา้หน้าท่ีผู้รับผิดชอบน าเข้าข้อมูลท่ีเกีย่วข้องกับการประเมิน ประกอบด้วย 

๑.หัวหน้าส านักปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ประธานคณะท างาน 
๒.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    คณะท างาน 

  ๓.นักวิชาการเงินและบัญชี    คณะท างาน 
 
 



 


