
 
 
 
 
 

 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

ที ่   61   / ๒๕๖๕ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และพัฒนาระบบการดำเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

------------------------------------------------- 
      ตามที่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561-2580)ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในระยะแรกได้กำหนดให้
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ80จะต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ 85 คะแนนขึ้นไป นั้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง จึงเห็นความสำคัญของการประเมินฯดังกล่าวเปรียบเสมือน 
เครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี เพื่อให้ทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัด จึงแต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือ
ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีองค์ประกอบคณะทำงาน และอำนาจและหน้าที่ ดังนี้  

๑) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง    ประธานคณะทำงาน 
๒) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง    รองประธานคณะทำงาน 
๓) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล     คณะทำงาน 
๔) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล     คณะทำงาน 
๕) หวัหน้าสำนักปลัด      คณะทำงาน 
๖) ผู้อำนวยการกองคลัง      คณะทำงาน 
7) ผู้อำนวยการกองช่าง      คณะทำงาน 
8) ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ     คณะทำงาน 
9) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม    คณะทำงาน 
มีหน้าที่ 

          (๑) ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้คณะทำงานฝ่าย
ดำเนินการทราบ 

(๒) มอบหมายให้บุคลากรดำเนินการตามตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบ OIT  
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                     2/(๓) ตรวจสอบความเรียบร้อย… 
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                     (๓) ตรวจสอบความเรียบร้อย ถูกต้องของข้อมูล หลักฐาน และเอกสารประกอบ รวมทั้ง
ตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ก่อนคัดลอกสิงค์ข้อมูลตามให้
สำนักงาน ป.ป.ช. 
                     (๔) กำกับดูแล และติดตาม/ทวงถามเจ้าหน้าที่ผู้จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามภารกิจที่รับผิดชอบ เพ่ือการดำเนินการตามตัวชี้วัดแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 
  2 คณะทำงานฝ่ายดำเนินการตามตัวช้ีวัดใน แบบ OIT  
 

ลำดับ ตัวช้ีวัด เรื่อง / ประเด็นการประเมิน ผู้รับผิดชอบหลัก หมายเหตู 
ข้อมูลพื้นฐาน  ข้อ O 01 – O 09 
ข้อมูลพื้นฐาน 

1 O1 โครงสร้าง จ.ส.อ.สมปอง   เอิบอิ่ม คณะทำงาน 
2 O2 ข้อมูลผู้บริหาร จ.ส.อ.สมปอง   เอิบอิ่ม คณะทำงาน 
3 O3 อำนาจหน้าที จ.ส.อ.สมปอง   เอิบอิ่ม คณะทำงาน 
4 O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน จ.ส.อ.สมปอง   เอิบอิ่ม คณะทำงาน 
5 O5 ข้อมูลการติดต่อ จ.ส.อ.สมปอง   เอิบอิ่ม คณะทำงาน 
6 O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จ.ส.อ.สมปอง   เอิบอ่ิม คณะทำงาน 
7 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ จ.ส.อ.สมปอง   เอิบอิ่ม คณะทำงาน 
8 O8 Q&A จ.ส.อ.สมปอง   เอิบอิ่ม คณะทำงาน 
9 O9 Social Network จ.ส.อ.สมปอง   เอิบอิม่ คณะทำงาน 

การบริหารงาน   ข้อ O 10 – O 17 
การดำเนินงาน 
10 O10 แผนดำเนินงานประจำปี จ.ส.อ.สมปอง   เอิบอ่ิม คณะทำงาน 
11 O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

ประจำปีรอบ 6 เดือน 
จ.ส.อ.สมปอง   เอิบอิ่ม คณะทำงาน 

12 O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี จ.ส.อ.สมปอง   เอิบอิ่ม คณะทำงาน 
การปฏิบัติงาน 
13 O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน จ.ส.อ.สมปอง   เอิบอิ่ม คณะทำงาน 
การให้บริการ 
14 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ จ.ส.อ.สมปอง   เอิบอิ่ม คณะทำงาน 
15 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จ.ส.อ.สมปอง   เอิบอิ่ม 

นายศิวกร  วิปุละ 
นางสุชาดา   บุญยงค์ 

คณะทำงาน 

16 O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ 

จ.ส.อ.สมปอง   เอิบอิม่ คณะทำงาน 

17 O17 E–Service จ.ส.อ.สมปอง   เอิบอิ่ม คณะทำงาน 
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ลำดับ ตัวช้ีวัด เรื่อง / ประเด็นการประเมิน ผู้รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ 
การบริหารเงินงบประมาณ ข้อ O 18 – O 24 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
18 O 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จ.ส.อ.สมปอง   เอิบอิ่ม คณะทำงาน 
19 O 19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

รอบ 6 เดือน 
นางสาวพวงเพชรนาฬิเก คณะทำงาน 

20 O 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี นางสาวหฤทัย สำเร็จดี คณะทำงาน 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
21 O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ นางพนิตพิชา   ขันทอง คณะทำงาน 
22 O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา

พัสดุ 
นางพนิตพิชา   ขันทอง คณะทำงาน 

23 O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน นางพนิตพิชา   ขันทอง คณะทำงาน 
24 O24 รายงานผลการจดัซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุประจำปี นางพนิตพิชา   ขันทอง คณะทำงาน 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อ O 25 – O 28  
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
25 O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นางสาวณัฐติยา นามวัฒน์ คณะทำงาน 
26 O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นางสาวณัฐติยา นามวัฒน์ คณะทำงาน 
27 O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล นางสาวณัฐติยา นามวัฒน์ คณะทำงาน 
28 O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจำปี 
นางสาวณัฐติยา นามวัฒน์ คณะทำงาน 

การส่งเสริมความโปร่งใส ข้อ O 29 – O 33  
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
29 O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ 
นางมณฑิรา   ถูกคะเนย์ คณะทำงาน 

30 O30 ช่องทางแจง้เร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิอบ นางมณฑิรา   ถูกคะเนย์ คณะทำงาน 
31 O31 ข้อมูลสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิอบ

ประจำป ี
นางมณฑิรา   ถูกคะเนย์ คณะทำงาน 

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม 
32 O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จ.ส.อ.สมปอง   เอิบอิ่ม คณะทำงาน 
33 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม จ.ส.อ.สมปอง   เอิบอิ่ม คณะทำงาน 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O 34 – O 41 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
34 O 34 นโยบายไม่รับของขวัญ(NoGiftPolicy) จ.ส.อ.สมปอง   เอิบอิ่ม คณะทำงาน 
35 O 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จ.ส.อ.สมปอง   เอิบอิ่ม คณะทำงาน 
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ลำดับ ตัวช้ีวัด เรื่อง / ประเด็นการประเมิน ผู้รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 
36 O 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจำปี 
จ.ส.อ.สมปอง   เอิบอิ่ม คณะทำงาน 

37 O 37 การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

จ.ส.อ.สมปอง   เอิบอิ่ม คณะทำงาน 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
38 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทาง

จริยธรรม 
จ.ส.อ.สมปอง   เอิบอิ่ม คณะทำงาน 

39 O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต นางสาวณัฐติยา นามวัฒน์ คณะทำงาน 
40 O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการ

ทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 
จ.ส.อ.สมปอง   เอิบอิ่ม คณะทำงาน 

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O 42 – O 43 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
41 O41 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

หน่วยงาน 
จ.ส.อ.สมปอง   เอิบอิ่ม คณะทำงาน 

43 O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

จ.ส.อ.สมปอง   เอิบอิ่ม คณะทำงาน 

 
มีหน้าที่ 

(๑) จัดเตรียม ติดตาม/ทวงถามในขั้นแรก เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล หลักฐาน และเอกสาร 
ประกอบการการดำเนินงานที่เกิดข้ึนตามตัวชี้วัดในส่วนที่ได้รับผิดชอบ 

(๒) นำเอกสารที่ดำเนินการตามข้อ 2 ไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ตาอ็อง โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่  15  เมษายน  ๒๕๖๕ 

(๓) ให้จา่สิบเอก สมปอง เอิบอิ่ม  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ดำเนินการตอบ 
แบบวัด OIT ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15  เมษายน  ๒๕๖๕ 

  (๔) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 
 3.คณะทำงานพัฒนาระบบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
  1) นางสาวอมรรัตน์ ศรีไสว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล       ประธานคณะทำงาน 
  2) นายพัสกร    ประดับสุข  หัวหน้าสำนักปลัด       คณะทำงาน 
  3) นางสาวณิชาภัทร    ไม้หอม ผู้อำนวยการกองคลัง  คณะทำงาน 
  4) นางรัชนีกร   ไทยเหียม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ  คณะทำงาน 
  5) นายชัชพิสิฐ อุไร   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คณะทำงาน 
  6) นายศตวรรษ   สมเสมอ ผู้อำนวยการกองช่าง  คณะทำงาน 
  7) นางมณธิรา   ถูกคะเนย์  นิติกรปฏิบัติการ             คณะทำงานและเลขานุการ 
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  มีหน้าที่ 

(๑) วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA เพ่ือพิจารณาหาจุดบกพร่องและหาแนวทางการแก้ไข เพ่ือ 
พัฒนาผลคะแนนการประเมิน TA ในปีต่อไป และเพ่ือพัฒนาระบบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตาอ็องให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการให้บริการสามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อ
ประชาชนได้ดยีิ่งขึ้น 

(๒) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
ในการนี้ ขอให้คณะทำงานผู้ที่ได้รับแต่งตั้งทุกคนดำเนินงานในหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นไป 

ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาขัดข้องประการใดรายงานให้คณะทำงานฝ่าย
อำนวยการทราบ เพ่ือแก้ไขปัญหาให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                               สั่ง ณ วันที่   22  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

                                                                 ( นายสหัส    ยิ่งยงยุทธ ) 
                                                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 


