
 
   

 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
ที่ 17/2565 

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปรับปรุงข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

________________________________ 
 

  ตามท่ีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 
2561 – 2580) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นหนึ่งใน
ตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยในระยะแรกได้กำหนดให้ภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ท่ี 85 คะแนนขึ้นไป นั้น 

  องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม จึงเห็นความสำคัญของการประเมินฯ ดังกล่าว เปรียบเสมือน
เครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามตัวชี้วัดการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ด้าน OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ซึ่งจะช่วยให้สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ
สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต ่อประชาชนได ้ด ีย ิ ่ งข ึ ้น ซ ึ ่ งสอดคล ้องก ับนโยบายกับ
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัดจึงมีคำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปรับปรุงข้อมูล
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
โดยมรีายชื่อดังต่อไปนี้ 
  O1) โครงสร้างพื้นฐาน                               ผู้รับผิดชอบ   นายชิรพล      เชิดสูงเนิน 
  O2) ข้อมูลผู้บริหาร                                            ผู้รับผิดชอบ   นายชิรพล      เชิดสูงเนิน 
  O3) อำนาจหน้าที่                                    ผู้รับผิดชอบ   นางรัญธม      พิลึก                
  O4) แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน           ผู้รับผิดชอบ   นางมณีจันทร์  โพธิ์จิตร     
  O5) ข้อมูลการติดต่อ                                ผู้รับผิดชอบ   นายชิรพล      เชิดสูงเนิน 
  O6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                      ผู้รับผิดชอบ   นางรัญธม       พิลึก            
                                                                                       น.ส.กัญญาวรรณ แพงตะคุ         
  O7) ข่าวประชาสัมพันธ์                                        ผู้รับผิดชอบ   นายชิรพล       เชิดสูงเนิน 
                                                                                        นางเรณู         เอ่ียมรัศมี   
                                                                                        น.ส.จุฑามาศ   ขึ้นกันกง 
  O8) Q&A                                                        ผู้รับผิดชอบ   นายเกรียงไกร   อุดมบุญ            
  O9) Social  Network                                        ผู้รับผิดชอบ   นายเกรียงไกร   อุดมบุญ      
                                                                                    /O10)…. 
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O10) แผนดำเนินงานประจำปี                                 ผู้รับผิดชอบ   นางมณีจันทร์  โพธิ์จิตร 
O11) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี     ผู้รับผิดชอบ   นางมณีจันทร์  โพธิ์จิตร       
O12) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี                     ผู้รับผิดชอบ   นางมณีจันทร์  โพธิ์จิตร       
O13) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน                      ผู้รับผิดชอบ   น.ส.กัญญาวรรณ  แพงตะคุ 
O14) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ                  ผู้รับผิดชอบ   น.ส.กัญญาวรรณ  แพงตะค ุ
O15) ข้อมูลสถิติการให้บริการ                                 ผู้รับผิดชอบ   น.ส.จุฑามาศ ขึ้นกันกง                                                                                       
O16) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   ผู้รับผิดชอบ   นางกัลยา  สอนสำโรง   
O17) E-Service                                                 ผู้รับผิดชอบ   นายเกรียงไกร  อุดมบุญ            
                                                                                       น.ส.จุฑามาศ ขึ้นกันกง 
O18) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี                   ผู้รับผิดชอบ   นางรัญธม  พิลึก 
                                                                                   นางมณีจันทร์  โพธิ์จิตร                                
O19)รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน  ผู้รับผิดชอบ นางสมัย จินดามาตย์                                                                                                                  
O20) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี        ผู้รับผิดชอบ   นางสมัย จินดามาตย์ 
                                                                                       นางโสภา หิงสันเทียะ 
O21) แผนจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ            ผู้รับผิดชอบ    นางสมัย จินดามาตย์ 
                                                                                    นายธนวินท์  โชตินอก 
O22) ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   ผู้รับผิดชอบ นางสมัย จินดามาตย์ 
                                        นายธนวินท์  โชตินอก 
O23) สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง    หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  ผู้รับผิดชอบ นางสมัย จินดามาตย์ 
                              นายธนวินท์  โชตินอก   
O24) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  ผู้รับผิดชอบ  นางสมัย จินดามาตย์ 
                                  นายธนวินท์  โชตินอก 
O25) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล                         ผู้รับผิดชอบ  น.ส.เบญชญา  เชิดสูงเนิน          
O26) การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ผู้รับผิดชอบ  น.ส.เบญชญา  เชิดสูงเนิน           
O27) หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล    ผู้รับผิดชอบ  น.ส.เบญชญา  เชิดสูงเนิน                
O28) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   ผู้รับผิดชอบ  น.ส.เบญชญา  เชิดสูงเนิน                        
O29) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ผู้รับผิดชอบ   นายเกรียงไกร  อุดมบุญ            
                                                                                                         น.ส.จุฑามาศ ขึ้นกันกง 
O30) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ผู้รับผิดชอบ   นายเกรียงไกร  อุดมบุญ            
                                                                                              น.ส.จุฑามาศ ขึ้นกันกง 
O31) ข้อมูลเชิงสถิติเรี่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี   ผู้รับผิดชอบ   นายเกรียงไกร  อุดมบุญ            
                                                                                                          น.ส.จุฑามาศ ขึ้นกันกง 

                                                                                                                                          /  O32)… 
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O32) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น                                ผู้รับผิดชอบ   นายเกรียงไกร  อุดมบุญ            
                                                                                              น.ส.จุฑามาศ ขึ้นกันกง 
O33) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม                           ผู้รับผิดชอบ   น.ส.กัญญาวรรณ  แพงตะคุ          
O34) นโยบายไม่รับของขวัญ                                          ผู้รับผิดชอบ   น.ส.กัญญาวรรณ  แพงตะคุ 
O35) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร                                     ผู้รับผิดชอบ   น.ส.กัญญาวรรณ  แพงตะคุ    
O36) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี                    ผู้รับผิดชอบ   น.ส.กัญญาวรรณ  แพงตะคุ             
O37) การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี    ผู้รับผิดชอบ   น.ส.กัญญาวรรณ  แพงตะคุ     
O38) การเสริมเสร้างวัฒนธรรมองค์กร                               ผู้รับผิดชอบ   น.ส.กัญญาวรรณ  แพงตะคุ    
O39) การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                          ผู้รับผิดชอบ   น.ส.กัญญาวรรณ  แพงตะคุ    
O40) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน   ผู้รับผิดชอบ    
                                                                                               น.ส.กัญญาวรรณ แพงตะคุ      
O41) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี         ผู้รับผิดชอบ   น.ส.กัญญาวรรณ  แพงตะคุ    
O42) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน   ผู้รับผิดชอบ   น.ส.กัญญาวรรณ  แพงตะคุ    
O43) การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน     ผู้รบัผิดชอบ   
                                                                                           น.ส.กัญญาวรรณ  แพงตะคุ    
มีหน้าที ่

(1) นำเข้าข้อมูลงานได้รับมอบหมายและงานที่เกี่ยวข้อง ลงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลรัง
งามให้เป็นปัจจุบัน 

(2) ศึกษากรอบแนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อนำมาปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องในการลงข้อมูลในปีที่ผ่านมาให้ถูกต้อง 

(3) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนาปรับปรุงข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะ (OIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
    สั่ง ณ วันที่   24  มกราคม  2565 
 

                         (ลงนาม)       
   (นายสว่าง  บุตรประเสริฐ) 

            นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลรังงาม 


