
 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 
ที่ 23/๒๕๖5  

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

……………………………………………. 
 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ระบุว่า “ให้หน่วยงานภาครัฐ 
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยใช้ 
แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด” และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๔๐) ได้น าผลการประเมิน ITA ไป
ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ในระยะแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ก าหนดค่าเป้าหมายให้ 
หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ หน่วยงานภาครัฐที่เข้า 
รับการประเมิน จ านวนทั้งสิ้น ๕,๓๐๑ หน่วยงาน ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง มีขอบเขตการ 
ประเมินภาพรวมของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ใสส่วนของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารและข้าราชการ 
ประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียม
ข้อมูล เอกสารประกอบการประเมิน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห    ประธานคณะกรรมการ 
๑.๒ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห    กรรมการ  
๑.๓ หัวหน้าส านักปลัด       กรรมการ 
๑.๔ ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
๑.๕ ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
๑.๖ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมคณะกรรมการ   กรรมการ 
1.7 นายทองคูณ สิมมี นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  กรรมการ 
๑.8 นายอุบล เล็บขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรรมการ  
๑.9 นางยุภาพร ผารัตน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ        กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ก ากับติดตาม ตรวจสอบ สนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังกรดทุกขั้นตอน ให้เป็นไป
ด้วย ความเรียบร้อย ตามแนวทางท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
 
 
 
 

๒. คณะท างาน... 
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๒.คณะท างานการประเมิน ITA 
 

เครื่องมือ / ตัวชี้วัด การด าเนินการ/หลักฐานเชิงประจักษ์ ผู้รับผิดชอบ 
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ภายใน (Internat 
Integrity and Transparency 
Assessment : lIT) 

1. ด าเนินการจัดเตรียมรายชื่อข้าราชการ / พนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ที่ปฏิบัติงาน
มากกว่า ๑ ปี) เพ่ือส่งให้ส านักงาน ป.ป.ช. 
2. แจ้งให้ผู้มีรายชื่อตามข้อ 1 ประเมินผ่านระบบ
ออนไลน์ตามเวลาที่ก าหนด 

นางยุภาพร ผารัตน์ 
 

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก (External 
Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) 

จัดเตรียมรายชื่อผู้รับบริการ ประชาชน บริษัท ห้างร้าน 
ที่มาติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห จ านวน
300 คน ตามแบบที่ ป.ป.ช. ก าหนด น าเข้าข้อมูล 
ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 

๑ นางยุภาพร ผารัตน์ 
๒. น.ส.นิตยา อักษร 
3. นางณิชานันทน์ ดีวงษา  
๔. น.ส.อมรรัตน์ โทสมบูรณ์ 
 

๓. แบบการตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณ (Open Data 
Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
๑. โครงสร้าง 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
๓. อ านาจหน้าที่ 
๕. แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน 
๕. ข้อมูลการติดต่อ 
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
7. ข่าวประชาสัมพันธ์ 
8. Q&A 
9. Social Network 

1. นายทองคูณ สิมมี 
2. น.ส.ดวงฤทัย หินซุย 

ตัวชี้วัด 9.๒ การบริหารงาน/การให้บริการ 
10. แผนด าเนินงานประจ าปี 
11. รายงานการก ากับ ติดตามการด าเนินงานประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 
๑๒. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
๑๓. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑๔. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
๑๕. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
16. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 
๑๗. E-Service 

1. นางยุภาพร ผารัตน์ 
2. นายอุบล เล็บขาว 

 
 
 
 
 

/เครื่องมือ... 
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เครื่องมือ / ตัวชี้วัด การด าเนินการ/หลักฐานเชิงประจักษ์ ผู้รับผิดชอบ 
 ตัวชี้วัดที่ 9.๓ การบริหารเงินงบประมาณ 

๑๘. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
๑๙. รายงานการก ากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีรอบ ๖ เดือน 
๒๐. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
๒๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
๒๒. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ 
๒๓. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน 
๒๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าปี 

1. น.ส.สายฝน แสนพล 
2. น.ส.อุรารัตน์ แหวนหล่อ 
3. น.ส.จันจิรา โต๊ะสิงห์ 
4. น.ส.เกศราภรณ์ ทองสุทธิ์ 
5. น.ส.ธิดารัตน์ เทียมค า 
6. น.ส.อภิรดี อ ารุง 
 

๓. แบบการตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณ (Open Data 
Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๒๕. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๒๖. การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
๒๗. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๒๘. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี 

1. นางยุภาพร ผารัตน์ 
2. นางณิชานันทน์ ดีวงษา  
 

ตัวชี้วัดที่ 9.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส 
๒๙. แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
๓๐. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจ าปี 
๓๒. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
๓๓. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

1. นายปฎิการ เชื้อทอง 
2. นางยุภาพร ผารัตน์  

 
 
 
 
 
 
 
 

/เครื่องมือ... 
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เครื่องมือ / ตัวชี้วัด การด าเนินการ/หลักฐานเชิงประจักษ์ ผู้รับผิดชอบ 
 ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
๓๔. เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
๓๕. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
๓๖. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
๓๗. การด าเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยงการทุจริต 
๓๘. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
๓9. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๔๐. รายงานการก ากับ ติดตามการด าเนินการป้องกัน
การทุจริต ประจ าปี รอบ ๖เดือน 
๔๑. รายงานผลการ ด าเนินการป้องกัน การทุจริต
ประจ าปี 

1. นายปฎิการ เชื้อทอง 
2. นางยุภาพร ผารัตน์ 
 

 ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
๔๒. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 
๔๓. การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความ โปร่งใส ภายในหน่วยงาน 

1. นายปฎิการ เชื้อทอง 
2. นางยุภาพร ผารัตน์ 
 

 
 

โดยให้ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ด าเนินการตามแนวทางการประเมินที่ก าหนด จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ 
และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ขององค์การบริหาร ส่วนต าบลสาวแหเป็น
ประจ าทุกสัปดาห์ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ 
 

สั่ง ณ วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
                  (นายชนะชาญ ศรีปัญญา)  
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 
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