คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน
ที่ 72 / ๒๕62
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity & Transparency Assessment :
ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
...............................................................
การประเมิน ITA ได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการ
ขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปภายใต้แนวคิด “Open to Transparency”
ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมิน ITA ที่มาจากการ “เปิด” 2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของ หน่วยงาน
ภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อ กับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามี
ส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง 2 ประการข้างต้นนั้น
จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและนำไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน
และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลใน
หน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการ
ทุจริตและ ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก ำหนดไว้ในแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ต่อไป
ดังนั้นเพื่อให้การการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity & Transparency Assessment :
ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอนเป็นไปตามค่าเป้าหมายและผ่านเกณฑ์
ประเมิน ตามที่กำหนด จึง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุ ณธรรมและความโปร่งใส (Integrity & Transparency
Assessment : ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย
1.1 นายชาญวิทย์ เตียวกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ประธาน
1.2 นายประวัติ แสงเทียนหยด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน กรรมการ
1.3 นายวิรุฬห์ สกุลพันธ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน กรรมการ
1.4 นายสมนึก เดชโพธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน
เลขานุการ
มีหน้าที่
1. ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการจัดทำ รวบรวม ข้อมูล เอกสาร หลักฐานการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) อำนวยความสะดวก

-2ส่งเสริม สนับสนุน ให้คณะทำงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องดำเนินการประเมินให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด
2. กำกับดูแลการประเมินในภาพรวมของหน่วยงาน อนุมัติการตอบแบบสอบถามการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารสาธารณะ (แบบ OIT) และกำกับติดตามการประเมินตามแบบ IIT ให้ได้จำนวนตัวอย่างที่สำนักงาน ป.ป.ช.
กำหนด
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ บุคลาการในสังกัดตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)
4. ส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
2. คณะทำงาน ประกอบด้วย
2.1 นางสาววิภาพร กลิ่นลอย
หัวหน้าสำนักงานปลัด
คณะทำงาน
2.2 นายกรณพัฐณ์ กัญญ์พัสวี
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
คณะทำงาน
2.3 นางสาวศศิธร ยืนศักดิ์
นักวิชาการศึกษา
คณะทำงาน
2.4 นายธนศิลป์ กามาด
นายช่างโยธา
คณะทำงาน
2.5 นางสาวปิยมาศ ใจยา
นักทรัพยากรบุคคล
คณะทำงาน
2.6 นางปริยากร ยองคำ
นักวิชาการคลัง
คณะทำงาน
2.7 นางจารุวรรณ กาบแก้ว
นักวิชาการเงิน
คณะทำงาน
2.8 นางมาลีรัตน์ อินทะนนท์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
คณะทำงาน
2.9 นางสาวภัทรินยา ทิพธนัช
นักวิชาการพัสดุ
คณะทำงาน
2.10 นางสาวฐานิตา กาละหงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
คณะทำงาน
2.11 นางสาวหฤทัย ตันตสุวรรณ นักพัฒนาชุมชน
คณะทำงาน
2.12 นางสาวอัญชสา กรวัชร
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะทำงาน
2.13 นางสาวกนกอร สุนทรสัตถาพร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เลขานุการ
มีหน้าที่
1. รวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอกแต่ละกระบวนงานบริการตามภารกิจที่ตนเอง
รับผิดชอบ ส่งให้ Admin หน่วยงาน เพื่อนำเข้าระบบ ITAS ในการเตรียมการประเมินตามห้วงระยะเวลา
2. ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITAS แก่บุคลากรในหน่วยงานและผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก ในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) ให้เป็นไปตามระเบียบและวีการประเมินที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด
3. จัดเตรียม ประสานงานส่งรายชื่อบุคลากรภาครัฐ ที่ปฏิบัติงานระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อ
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
4. ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน มีหน้าที่ลงทะเบียนและเปิดใช้งานระบบ ITAS ประสานงานในขั้น
ดำเนินการประเมินกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) ตาม
แนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด และจัดเตรียม ข้อมูล รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะขึ้นเว็บไซต์อบต.ให้เป็นปัจจุบัน

-35. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน
ทราบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอนมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

(นายชาญวิทย์ เตียวกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน
เรื่อง แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity & Transparency
Assessment : ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
......................................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ได้ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ ง ใส (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลแม่ ง อน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้
ทราบตัวชี้วัด กรอบระยะเวลาการปฏิบัติ ขั้นตอนในการประเมิน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ( ITA) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่ วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่
งอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562

(นายชาญวิทย์ เตียวกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน

แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงานป.ป.ช.) ได้มีประกาศ เรื่อง
ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินใช้เป็นกรอบระยะเวลาในการประเมินประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงานป.ป.ช.) ได้
ดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ จำนวน 8,300 แห่ง เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการได้
รับทราบผลการประเมิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐทุก
แห่ง มีคุณธรรมในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่
23 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาองค์ การ
บริหารส่วนตำบลแม่งอน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการและกำหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity
& Transparency Assessment : ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยยึดแนวทาง
ตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และคู่มือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้มี
ส่วนได้เสียภายนอก ได้ทราบกรอบระยะเวลาการปฏิบัติ ขั้นตอนในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยได้จัดทำแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัด การประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ( ITA) ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.2562 ตาม
รายละเอียดดังนี้
1. กำหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

-22. แผนปฏิบัติการ
ลำดับที่
กรอบระยะเวลา
1 เดือน เมษายน 2562

2

3
4

5

ขั้นตอนการดำเนินการ
1.เข้าระบบ ITAS เพื่อใช้งานทางเว็บไซด์
https://itas.nacc.go.th หรือเว็บไซด์
สำนักงาน ป.ป.ช.(https://www.nacc.go.th)
แบบเนอร์ ITA
2.เมื่อเข้าระบบแล้วให้เปิดใช้งานโดยใช้
รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน
(Admin หน่วยงาน) และผู้บริหารที่รับผิดชอบ
การประเมินของหน่วยงาน
3.นำเข้าข้อมูลในระบบ ITAS เพื่อเตรียมการ
ประเมิน ดังนี้
3.1 จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน
3.2 จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก
เดือนพฤษภาคม 2562 1.ดำเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลตามแบบวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)
2.ดำเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลตามแบบวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT)
เดือนมิถุนายน 2562 ดำเนินการเก็บรวมรวมข้อมูล ตามแบบตรวจ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)
เดือนกรกฎาคม 2562 ผู้รับจ้างการประเมินฯ ดำเนินการตรวจสอบ
และให้คะแนนหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ
ตามแบบตรวจการเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะ
(OIT)
เดือนสิงหาคม สำนั ก งานป.ป.ช. สรุ ป และรายงานผลการ
กันยายน 2562
ประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หมายเหตุ
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562

