
 

 

คำส่ังองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
ท่ี 20 /๒๕65 

เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดำเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ITA 

.................................. 
 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & 

Transparency Assessment) เปนการประยุกตแนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน 
(IntegrityAssessment) ขององคการตางประเทศที่ประสบความสำเร็จคือ องคการตอตานการทุจริต 
(Anti-Corruption and Civil Rights Commission: ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลีและบูรณาการเขากับ
ดัชนีวัดความโปรงใสของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยไดกำหนดเปนกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และสังเคราะหเปนองคประกอบหลักที่สำคัญและ
จำเปนในการประเมิน โดยจำแนกองคประกอบหลักเปนองคประกอบยอย ประเด็นการประเมิน และ
แปลงไปสูคำถามท่ีใชในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานของหนวยงาน 
ประเทศไทยมีภาพลักษณเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นในทางลบโดยมีคะแนนดัชนีภาพลักษณ การคอรรัปชั่น 
(Corruption Perception Index – CPI) ท่ีจัดทำโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency 
International – TI) ระหวางปพ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๖ อยูท่ี ๓.๒ –๓.๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ แผน
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) จึงไดกำหนด
แนวทางเพื่อยกระดับมาตรฐานความสุจริต และความตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปรงใสในทุกภาคสวนของสังคมไวในยุทธศาสตรที่ ๑ “ปลูกและปลุกจิตสำนึกการตอตานการ
ทุจริต” เนื่องจากเปนประเด็นที่สงผลโดยตรงตอดัชนีดังกลาว โดยมีเปาประสงคที่ตองการเพิ่มคะแนน
ดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่นของไทย ใหถึง ๕๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ ในปพ.ศ. ๒๕๖๐ทั้งนี้ 
การยกระดับมาตรฐานความสุจริต คุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสเปนแนวทางที่สอดคลองกับ
แนวนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาลที่ไดแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ ๑๒ 
กันยายน ๒๕๕๗ ขอ ๑๐ การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และยุทธศาสตรสำนักงาน ป.ป.ท. (พ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๘) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ สรางกลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐใหเขมแข็ง
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคลองกับแผนแมบทในการปองกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.(พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) โครงการพัฒนาความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานรัฐ อีกท้ัง มติคณะรัฐมนตรี 
วันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน ใหความรวมมือและเขารวมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity &Transparency 
Assessment) และกำหนดใหหัวหนาสวนราชการใหความสำคัญกับการประเมิน ITA และนำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองดานคุณธรรมและความโปรงใสอยางเครงครัด นั้น 
 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ใหบรรลุเปนไปตามวัตถุประสงคดวยความ
เรียบรอย และเพ่ือเตรียมความพรอมเขารับการประเมินฯองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรจึง 

/แตงตั้ง... 
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แตงตั้งคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการฝายอำนวยการ ประกอบดวย 
๑.๑ นายก อบต.พรหมมาสตร  ประธานกรรมการ 
๑.๒ รองนายก อบต.พรหมมาสตร  กรรมการ 
๑.๓ เลขานุการนายก อบต.พรหมมาสตร  กรรมการ 
๑.๔ ปลัด อบต.  กรรมการ 
1.5 หัวหนาสำนักปลัด กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี 
1. ใหคำปรึกษาแนะนำ แกไขปญหา อุปสรรค ในการจัดทำ รวบรวมขอมูล เอกสารหลักฐานการ

เปดเผยขอมูลสาธารณะ ( OIT ) 
2. สงเสริม สนับสนุน ใหบุคลากรในสังกัดตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน( IIT ) 
3. สงเสริมสนับสนุน ประชาสัมพันธใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียแตละหนวยงานตอบแบบวัด

การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ( EIT ) 
๒. คณะทำงาน ประกอบดวย 
2.1 นางสาวอรุณี มะลิทอง             ปลัด อบต.   ประธาณคณะทำงาน 
๒.2 นางสาววิลาวัณย กนกศรีวิเชียร  หัวหนาสำนักปลัด  คณะทำงาน 
2.3 นางสาวณิรัชญา มูลกวนบาน ผูอำนวยการกองคลัง คณะทำงาน 
2.4 นายสุรสิทธิ์ บรรยงค ผูอำนวยการกองชาง คณะทำงาน 
2.5 นางสาวอัญชิษฐา เสมอภาค เจาพนักงานพัฒนาชุมชน คณะทำงาน 
2.6 นางสาวกนกวรรณ สุทนต นักวิชาการการศึกษา คณะทำงาน 
2.7 นายอนุจิต รูจบ นักทรัพยากรบุคคล คณะทำงาน 
2.8 นางสาวกาญจนา ทานมัย นักวิเคราะหนโยบายและแผน คณะทำงาน 
2.9 นางเมทญา อินทรเลิศ เจาพนักงานธุรการ คณะทำงาน 
2.10 นายพรชัย เลามงคลธนสาร เจาพนักงานปองกันฯ คณะทำงาน 
2.11 นางนภาพร ผลเกตุ เจาพนักงานพัสดุ คณะทำงาน 
2.12 นางสาวจินตนา ถึงใจ เจาพนักงานการเงินฯ คณะทำงาน 
2.13 นางสาวสธุีรา มีเดช คร ู   คณะทำงาน 
2.14 นายอิทธิพล อินทรปญญา เจาพนักงานจัดเก็บฯ คณะทำงาน 
2.15 นายปรีชา เดชพล ผูชวยนายชางโยธา คณะทำงาน 
2.16 นางสาวประภาสันต สรุะโชติ ผูชวยจัดเก็บฯ  คณะทำงาน 
2.17 นางสาวอรวรรณ มณเฑียร ผูชวยคร ู  คณะทำงาน 
2.18 นายธนาเดช วีระพงษ นิติกร   คณะทำงาน/เลขานุการ 
 
มีหนาท่ี 
1. จัดเตรียมขอมูล รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะขึ้นเว็บ

ไซดใหเปนปจจุบัน 
2. จัดเตรียม ประสานงานสงรายชื่อบุคลากรภาครัฐ ที่ปฏิบัติงานระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป เพ่ือ

ตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 
/3.ประชาสัมพันธ... 
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3. ประชาสัมพันธ แนะนำ ใหคำปรึกษา บุคลากรและประชาชน นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือ

หนวยงานของรัฐ ซึ่งมารับบริการ หรือมาติดตอ อบต. ประกอบดวย ผูเสียภาษี ผูขออนุญาตตามระเบยีบ 
ผูขอรับสวัสดิการตางๆ บริษัทผูเสนองานจัดซ้ือจัดจาง ท่ีมีตอการบริหารงานของผูบริหาร 
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี และการทำงานดานตางๆ ตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 
และภายนอก 

4. ประชาสัมพันธ แนะนำวิธีการ ขั้นตอน ชองทางเขาระบบการประเมิน ITA Online เชน QR 
code หรือ Web responsive ท่ีเว็บไซคภายหนวยงาน หรือการประชาสัมพันธภายในหนวยงานดวยดวย
วิธีการตางๆเพื่อใหบุคลากรเทศบาล ประชาชน นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหนวยงานของรัฐ สามารถ
เขาสูระบบการประเมิน ITA Online ไดดวยตนเอง ใหผู ที ่ไดรับมอบหมายดำเนินการจัดทำ รวบรวม 
เอกสาร หลักฐาน และประชาสัมพันธการตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และภายนอก 
ตามกรอบการประเมิน ITA ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

5. สรุปผลการดำเนินงาน ปญหา อุปสรรคในการดำเนินงานเสนอผูบังคับบัญชา เพ่ือปรับปรุงแกไข
และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใสและตรวจสอบไดตอไป 

 
ท้ังนี้ ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งตามคำสั่ง ถือปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีท่ีระบุไวตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
  สั่ง  ณ  วันท่ี  15  เดือน  พฤศจิกายน  ๒๕64 
 

                                                  (ลงชื่อ)            
            (นางสาวอรุณี มะลิทอง) 
                                        ปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ปฏิบัติหนาท่ี 
      นายกองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 


