
 
 
 

 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมำกเขียบ 

ที ่ ๔๖/๒๕๖๕ 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะท ำงำนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

         ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมำกเขียบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
............................................................. 

   ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดกรอบระยะเวลาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด า เนิ น งานของหน่ วยงานภาครัฐ  ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศ และมีขอบเขตการประเมิน
ครอบคลุมการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร และ
ข้าราชการฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น 

  เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
หมากเขียบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เกิดความเรียบร้อย และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ส านักงาน 
ป.ป.ช.ก าหนด จึงแต่งตั้งคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหมากเขียบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประกอบด้วยบุคคลและต าแหน่งดังต่อไปนี้   

๑)  นายจิรศักดิ์     ปัญญาคม   รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน     ประธานคณะท างาน 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     
๒)  นางปุญญาภา    พรมโลก หัวหน้าส านักปลัดอบต.   คณะท างาน 
๓)  นายสมเกียรติ    รัศมี  ผู้อ านวยการกองช่าง      คณะท างาน 
๔)  นางสาวจิราพร   พูลอ่อน ผู้อ านวยการกองคลัง   คณะท างาน 
๕)  นางรัชนีกรณ์     แสนพันธ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  คณะท างาน 
๖)  นางจิริดาพรรณ  บุญเกษม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รก.  คณะท างาน 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๗)  นางวิจิตรา      อุดร  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ       คณะท างาน/เลขาฯ 
๘)  นางสาวมนฤดี    ใจอยู่ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ รก. 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน       คณะท างาน/เลขาฯ 
๙)  นายอนุสรณ์     กานกายันต์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน       คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขาฯ 

มีหน้ำที ่ 
๑) ด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของส านักงาน ป.ป.ช.
และให้ค าปรึกษาแนะน าแก่บุคลากรในสังกัด 

๒) มอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ 
๓) คัดกรองรายชื่อผู้มีส่วนได้เสียภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ก่อนน าเข้าข้อมูลใน 

ระบบ ITAS 
/๔) ทบทวน... 

 
 



- ๒ - 
 

๔) ทบทวนการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบ 
การประเมิน 

๕) ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และรายละเอียดการเข้าระบบ ITAS ให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

๖) ก าหนดมาตรการหรือด าเนินการด้านอื่นๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ซึ่งเก่ียวข้อง 
กับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ จนเสร็จ
สิ้นการด าเนินงาน แล้วรายงานผลให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ทราบ 

โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ล าดับที่ ๗ – ๙ ท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (admin) เพ่ือน าเข้าข้อมูล 
ในระบบ ITAS พร้อมประสานการด าเนินการในส่วนต่างๆ เพ่ือน าเข้าข้อมูลให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการ
ประเมินของส านักงาน ป.ป.ช. และให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ มีอ านาจตรวจสอบและอนุมัติ
การน าเข้าข้อมูลในระบบ ITAS หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หมากเขียบทราบ 

  ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ วันที่  ๓๑   เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมำกเขียบ 

ที่  ๑๖๔/๒๕๖๕ 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะท ำงำนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

         ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมำกเขียบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
............................................................. 

  ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดกรอบระยะเวลาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด า เนิ น งานของหน่ วยงานภาครัฐ  ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศ และมีขอบเขตการประเมิน
ครอบคลุมการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร และ
ข้าราชการฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้แต่งตั้ง
คณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ค าสั่งที่ ๔๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น 

  เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
หมากเขียบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เกิดความเรียบร้อย และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ส านักงาน 
ป.ป.ช.ก าหนด จึงแต่งตั้งคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหมากเขียบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จึงขอยกเลิกค าสั่งที่ ๔๖/๒๕๖๕ และให้ใช้ค าสั่งที่ 
๑๖๔/๒๕๖๕ แทน ประกอบด้วยบุคคลและต าแหน่งดังต่อไปนี้   

๑)  นายจิรศักดิ์     ปัญญาคม   รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน     ประธานคณะท างาน 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     
๒)  นางปุญญาภา    พรมโลก หัวหน้าส านักปลัดอบต.   คณะท างาน 
๓)  นายสมเกียรติ    รัศมี  ผู้อ านวยการกองช่าง      คณะท างาน 
๔)  นางสาวจิราพร   พูลอ่อน ผู้อ านวยการกองคลัง   คณะท างาน 
๕)  นางรัชนีกรณ์     แสนพันธ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  คณะท างาน 
๖)  นางรวิสรา      รศัมี  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  คณะท างาน 
๗)  นางจิริดาพรรณ  บุญเกษม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป     คณะท างาน 
๘)  นางวิจิตรา      อุดร  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ       คณะท างาน/เลขาฯ 
๙)  นางสาวมนฤดี    ใจอยู่ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ รก. 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน       คณะท างาน/เลขาฯ 
๑๐)  นายอนุสรณ์    กานกายันต์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน       คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขาฯ 

มีหน้ำที ่ 
๑) ด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของส านักงาน ป.ป.ช.
และให้ค าปรึกษาแนะน าแก่บุคลากรในสังกัด 

๒) มอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ 
 

/๓) คัดกรอง... 
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๓) คัดกรองรายชื่อผู้มีส่วนได้เสียภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ก่อนน าเข้าข้อมูลใน 

ระบบ ITAS 
๔) ทบทวนการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบ 

การประเมิน 
๕) ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และรายละเอียดการเข้าระบบ ITAS ให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

๖) ก าหนดมาตรการหรือด าเนินการด้านอื่นๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ซึ่งเก่ียวข้อง 
กับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ จนเสร็จ
สิ้นการด าเนินงาน แล้วรายงานผลให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ทราบ 

โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ล าดับที่ ๗ – ๙  ท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (admin)  เพ่ือน าเข้าข้อมูล 
ในระบบ ITAS พร้อมประสานการด าเนินการในส่วนต่างๆ เพ่ือน าเข้าข้อมูลให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการ
ประเมินของส านักงาน ป.ป.ช. และให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ มีอ านาจตรวจสอบและอนุมัติ
การน าเข้าข้อมูลในระบบ ITAS หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หมากเขียบทราบ 

  ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ วันที่  ๓๑   เดือน  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕   
 


