
 

 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยงำม 

ที ่   767 /๒๕๕8 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ในกำรด ำเนนิงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ITA 
.................................. 

   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity  
Assessment) ขององค์การต่างประเทศท่ีประสบความส าเร็จคือ องค์การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption 
and Civil Rights Commission: ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี และบูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใส
ของส านักงาน ป.ป.ช. โดยได้ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญและจ าเป็นในการประเมิน  โดยจ าแนก
องค์ประกอบหลักเป็นองค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่ค าถามที่ใช้ในการสอบถามความ
คิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน  ประเทศไทยมีภาพลักษณ์เรื่องการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทางลบ โดยมีคะแนนดัชนีภาพลักษณ์  การคอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) 
ที่จัดท าโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ  (Transparency International – TI) ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕4๔ 
– 2556  อยู่ที่ 3.2 – 3.8 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 10 แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน           
และปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  ๒  (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)  จึงได้ก าหนดแนวทางเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
ความสุจริต และความตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในทุกภาคส่วนของ
สังคมไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ “ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต” เนื่องจากเป็นประเด็นที่ส่งผล
โดยตรงต่อดัชนีดังกล่าว โดยมีเป้าประสงค์ที่ต้องการเพ่ิมคะแนนดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นของไทย       
ให้ถึง 50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ทั้งนี ้การยกระดับมาตรฐานความสุจริต คุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใสเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับแนวนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาลที่ได้แถลง
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  (สนช.)  เมื่อวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๗  ข้อ  ๑๐ การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ         
และยุทธศาสตร์ส านักงาน ป.ป.ท.  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนแม่บทในการ
ป้องกันการทุจริตของส า นักงาน ป.ป.ท.(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) โครงการพัฒนาความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ 

   เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  จึงแต่งตั้งคณะท างานโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence-
Based  Integrity  &  Transparency  Assessment : EBIT)  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  ประกอบด้วย 
๑.๑  นายวีรศักดิ์  ธรรมปัญโญ นายก อบต.ดอยงาม  ประธานกรรมการ 
๑.๒  นายสุรศักดิ์ ไชยา  รองนายก อบต.ดอยงาม กรรมการ 
๑.๓  นายสุพิศ สมยาราช รอง นายก อบต.ดอยงาม กรรมการ 
๑.๔  ว่าที่ร.ต.คมสัน สุทธะชัย ปลัด อบต.  เลขานุการ 
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  มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า  เพ่ือให้การจัดท าเอกสารไปด้วยความเรียบร้อย  เหมาะสม    
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

๒. คณะท างานในการจัดท าเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence-Based  Integrity 
&  Transparency  Assessment : EBIT)   ดังนี้ 
 
  2.1  คณะท างานจัดท าแบบประเมิน  EB1,2,3  ประกอบด้วย     

๒.๑.1  นางสาวดารารัตน์   เชื้อเมืองพาน ผู้อ านวยการกองคลัง หัวหน้าคณะท างาน 
๒.1.๒  นางสาววลัยพร อุปาระ  นักวิชาการเงินและบัญชี คณะท างาน 
๒.1.๓  นายปารมี เป็งบังวัน นักวิชาการพัสดุ  คณะท างาน 
๒.1.๔  นางพัลลาภา สุภาวด ี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ คณะท างาน 
๒.1.๕  นางสุนิสา แก้วอ้าย  เจ้าพนักงานธุรการ คณะท างาน 
๒.1.๖  นางปวีณ์สุดา วงค์พีระ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บฯ คณะท างาน 
มีหน้าทีจ่ัดเตรียมเอกสารประกอบแบบประเมิน  EB1,2,3  จัดเตรียมเอกสารการจัดซ้ือ 

จัดจ้างประจ าปีงบประมาณ  2559  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง (ชื่อโครงการ  งบประมาณ  
ผู้ซื้อซอง  ผู้ยื่นซอง  ผู้ได้รับคัดเลือก)  ข้อมูลการเปิดเผยการด าเนินงานตามขั้นตอน/กระบวนการวิธีการซื้อ
และวิธีการจ้าง  รวมถึงผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ  ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือเป็นข้อมูลที่
ประชาชนสามารถตรวจสอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละขั้นตอน  กระบวนการมีความโปร่งใส  มี
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก  
ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง  การประกาศวิธีการค านวณราคากลางของแต่ละโครงการ  ประกาศผู้เสนอราคา  
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง  มีระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ  2558  พร้อมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  มีการน าผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่
ผ่านมาปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ  2559  จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ประเมินตามแบบประเมิน  และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 
  2.2  คณะท างานจัดท าแบบประเมิน  EB4  ประกอบด้วย 
  2.2.1  นางสุจินดา อ่ินค า    หัวหน้าส านักปลัดฯ หัวหน้าคณะ 
  2.2.2  นายกิตติ  เชื้อเมืองพาน งานป้องกันฯ  คณะท างาน 
  มีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารประกอบแบบประเมิน  EB4  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  รายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน  เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่  ตาม
ภารกิจหลักให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใส 
 
  2.3  คณะท างานจัดท าแบบประเมิน  EB5  ประกอบด้วย 
  2.3.1  นางพิชาพร มังคะละ  นักบริหารงานบุคคล หัวหน้าคณะท างาน 
  2.3.2  นางพัชรีภรณ์ ไชยยา  เจ้าพนักงานธุรการ คณะท างาน 
  มีหน้าที่จัดท า  จัดเตรียมเอกสารประกอบแบบประเมิน  EB5  จัดเตรียมเอกสาร  คู่มือให้
การบริการ  (เช่น  แผ่นพับของหน่วยงาน)  บัตรคิวการให้บริการ(ถ้าบริการใดสมควรจะต้องใช้)  ทะเบียนคุม
การให้บริการรับเรื่อง  จัดท าแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ก าหนดระยะเวลาในการรับบริการที่ชัดเจนของแต่
ละงาน  จัดท ากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับที่มีบทลงโทษที่ชัดเจน  มีลักษณะเป็นการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หนา้ที่ในการให้บริการ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
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  2.4  คณะท างานจัดท าแบบประเมิน  EB6  ประกอบด้วย 
  2.4.1  นางพีรุนุช สีธ ิ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ หัวหน้าคณะท างาน 
  2.4.2  นายพชกร หอมนาน นายช่างโยธา  คณะท างาน 
  2.4.3  นายกิตติ  เชื้อเมืองพาน งานป้องกัน  คณะท างาน 
  มีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารประกอบแบบประเมิน  EB6  ประกอบด้วยรายงานการประชุมที่
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เข้ามาร่วมประชุมเพ่ือน าเสนอความคิดเห็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
หรือเพ่ือจัดท าโครงการปรับปรุงการให้บริการ  รายงานสรุปการร่วมจัดท าแผน  ภาพถ่ายกิจกรรมการร่วม
จัดท าแผน/โครงการ  ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงานโครงการ  การมีส่วนร่วมด าเนินการตาม
โครงการ  การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผล  และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการและงานอ่ืนที่
ได้รับมอบหมาย 
 

  2.5  คณะท างานจัดท าแบบประเมิน  EB7  ประกอบด้วย 
  2.5.1  นางสาวสุรีวรรณ ์ สุริยวงค ์ นักพัฒนาชุมชน  หัวหน้าคณะท างาน 
  2.5.2 นางสาวพัชรีภรณ์  ไชยา  เจ้าพนักงานธุรการ  คณะท างาน 
  หน้าที่จัดเตรียมเอกสารประกอบแบบประเมิน  EB7  จัดให้มีช่องทางที่ให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร  จัดให้มีหน่วยประชาสัมพันธ์  ณ  ที่ท าการของหน่วยงาน  มีข้อมูลเอกสาร จุลสารแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามภารกิจหลัก  มีการจัดท าแผนผังขององค์กรที่แสดงถึงหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของ
องค์กร  เช่น  ค าสั่งการปฏิบัติงาน  ภาพถ่ายและงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 

  2.6  คณะท างานจัดท าแบบประเมิน  EB8  ประกอบด้วย 
  2.6.1  นางสาวพิชาพร มังคะละ  นักบริหารทรัพยากรบุคคลหัวหน้าคณะท างาน 
  2.6.2  นางสาวพัชรีภรณ์  ไชยา  เจ้าพนักงานธุรการ  คณะท างาน 
    หน้าที่จัดเตรียมเอกสารประกอบแบบประเมิน  EB8  ประกอบด้วยจัดให้มีกระบวนงาน  
ขั้นตอนการปฏิบัติ  มีช่องทางการร้องเรียน  มีผู้รับผิดชอบ  มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน
จัดซื้อจัดจ้าง  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทั่วไปพร้อมรายงานสรุปผลการด าเนินเรื่องร้อนเรียน
ทั่วไป  เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมรายงานสรุปผลการด าเนินเรื่องร้อนเรียนจัดซื้อจัดจ้าง  พร้อมระบุ
ปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข  ต้องประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ด้วย  แผนผังขั้นตอนการแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนของหน่วยงาน  ช่องทางการร้องเรียน  เชน  ระบบหมายเลขโทรศัพท์  ระบบอินเตอร์เน็ต  ระบบ
ไปรษณีย์  บรรจุอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนหรือแผนผังการปฏิบัติงานและงานอ่ืนที่ได้รับ
มอบหมาย  
 

  2.7  คณะท างานจัดท าแบบประเมิน  EB9  ประกอบด้วย 
  2.7.1  นายดิเรก วันมี  ผอ.กองศึกษา  หัวหน้าคณะท างาน 
  2.7.2    นางรสริน ทามาส  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  คณะท างาน 
   หน้าที่จัดเตรียมเอกสารประกอบแบบประเมิน  EB9  ประกอบด้วยจัดให้มีการประชุมหรือ
สัมมนาภายในองค์กรเพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่  คู่มือหรือประมวล
คุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  การให้ความรู้ตามคู่มือฯ  การ
ปรับปรุงชั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและผลประโยชน์ทับซ้อน  แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบ
บุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง  การรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ  ตลอดจนการน าข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานไปปรับปรุง
ระบบการท างานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
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  2.8  คณะท างานจัดท าแบบประเมิน  EB10  ประกอบด้วย 
  2.8.1  นางสาวพีรนุช สีธ ิ นักวิเคราะห์นโยบายฯ  หัวหน้าคณะท างาน 
  2.8.2  นายพชกร หอมนาน นายช่างโยธา  คณะท างาน 
  2.8.3  นายกิตติ  เชื้อเมืองพาน งานป้องกันฯ  คณะท างาน 
  2.8.4  นายยุทธนา แปงค า  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  คณะท างาน 
    หน้าที่จัดเตรียมเอกสารประกอบแบบประเมิน  EB10  ประกอบด้วยจัดให้มีการจัดท า
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มีแผนปฏิบัติการและมีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงาน ตลอดจนมีการวิเคราะห์ปัญหา  อุปสรรคในการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นประจ าทุกปี  วิเคราะห์ผลการด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  มีแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ  
2557,2558,2559  มีแผนงานโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2559  มี
กิจกรรม  งบประมาณ  และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 
  2.9  คณะท างานจัดท าแบบประเมิน  EB11  ประกอบด้วย 
  2.9.1 นางสุจินดา อ่ินค า  หัวหน้าส านักปลัด หัวหน้าคณะท างาน 
  2.9.2  นางสาวดารารัตน์ เชือ้เมืองพาน ผู้อ านวยการกองคลัง คณะท างาน   

2.9.3  นายพชกร หอมนาน นายช่างโยธา  คณะท างาน 
  2.9.4  นายดิเรก วันมี  ผอ.การศึกษาฯ  คณะท างาน 
  2.9.5  นางสาวรชต จิตนารินทร์ นักวิชาการตรวจสอบฯ คณะท างาน   
  หน้าที่จัดเตรียมเอกสารประกอบแบบประเมิน  EB11  ประกอบด้วยจัดให้มีค าสั่ ง
คณะท างานด้านการบริหารงานที่โปร่งใส  หรือค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านจริยธรรมผู้ตรวจสอบภายใน  
จัดตั้ง/การรวมกลุ่มของพนักงานเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส  การจัดตั้งต้องประกอบด้วยลักษณะของกลุ่ม  มี
คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่ม  วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มที่ชัดเจนเพื่อรณรงค์หรือส่งเสริมให้หน่วยงานมี
การบริหารงานที่โปร่งใส  และมีระเบียบหรือแนวทางในการด าเนินกิจกรรม  มีคณะท างาน  มีรายงานการ
ประชุม ภาพกิจกรรม  และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
   ให้ผู้ที่ได้มอบหมายด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการประเมินประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ITA  หัวข้อแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  
(Evidence-Based  Integrity  &  Transparency  Assessment : EBIT)  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
หากพบปัญหาอุปสรรคให้รายงานผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารทันที 

                         ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่  11  เดือน  ธันวาคม พ.ศ.  2558 

 

         (ลงชื่อ)       วีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ  
                 (นายวีรศักดิ์   ธรรมปัญโญ) 

                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 
 
 
 



 
 

 

   
 
 
 

    ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยงำม 
     ที่    500/ 2559 

     เรื่อง   แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ในกำรให้บริกำรประชำชน 
..................................................... 

 
          ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  ได้เล็งเห็นปัญหา       
และความส าคัญในการให้บริการประชาชน  เพ่ือที่ประชาชนมาติดต่อขอรับบริการจะได้รับความสะดวก
รวดเร็วไม่ต้องเสียเวลา  และไม่ต้องกลับมาอีกครั้ง              
  ดังนั้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนตลอดจน  เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอยงาม  จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้   เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าจุดประชาสัมพันธ์   เพ่ือบริการประชาชนที่       
มาติดต่อขอรับบริการในด้านต่างๆ   ตลอดเวลาท าการ  คือ 

 1.  นางสาวพิชาพร  มังคะละ            ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล 
 2.  นางสาวพัชรีภรณ์ ไชยยา   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
 3.  นางสาววลัยพร  อุปาระ   ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
 4.  นางรสริน  ทามาส    ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 5.  นางสาวดาราพร งามลิ   ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
   

 ขอให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด  และให้รายงานผลการปฏิบัติให้
ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน  หากวันใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ เพ่ือจะได้
มอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติหน้าที่แทน 

 
  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 
 
   สั่ง   ณ   วันที่    15     สิงหาคม   พ.ศ. 2559 
 
 

      วีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ 
           (นายวีรศักดิ์  ธรรมปัญโญ) 

             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยงำม 
ที ่   501 / 2559 

     เรื่อง  แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่รับโทรศัพท์ประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยงำม 
..................................................... 

 
     ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  ได้เล็งเห็นปัญหา และ
ความส าคัญในการให้บริการข้อมูล ข่าวสารสอบถามข้อประเด็นปัญหาต่างๆ ทางโทรศัพท์ เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วไม่ต้องเสียเวลา 

   เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนตลอดจน  เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  จึงขอ
แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้  เป็นเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  เพ่ือบริการ
ประชาชนและหน่วยงานในการติดต่อขอรับบริการในด้านต่างๆ  ตลอดเวลาท าการ  คือ 

๑.  นางสาววลัยพร  อุปาระ   ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
๒.  นายปารมี  เป็งบังวัน      ต าแหน่ง           นักวิชาการพัสดุ 
3.  นางพีรนุช  สีธิ    ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
4.  นางสาวพัชรีภรณ์ ไชยยา   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
5.  นางสาวดาราพร  งามลิ   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
  

  ขอให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครดัหากวันใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้แจ้ง
ผู้บังคับบัญชาทราบ เพ่ือจะได้มอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติหน้าที่แทน 

 
   ทั้งนี้   ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 
 
   สั่ง   ณ   วันที่     15     สิงหาคม     พ.ศ. 2559 
 
 
 

วีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ 
(นายวีรศักดิ์  ธรรมปัญโญ) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

        ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยงำม 
ที ่   512 /2559 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำคู่มือจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยงำม 
……………………................................................ 

 

            รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มีสาระส าคัญประการหนึ่งที่มุ่งแก้ไข
ปัญหาการผูกขาดอ านาจรัฐและการใช้อ านาจอย่างไม่เป็นธรรม  รวมทั้งการด าเนินการทางการเมืองที่ขาด
ความโปร่งใส  ไม่มีคุณธรรม  จริยธรรม  โดยก าหนดในหมวด  ๑๓  จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
และเจ้าหน้าที่ของรัฐและนโยบายด้านการปฏิรูปการเมือง การปกครอง และการบริหาร  ซึ่งมุ่งเสริมสร้าง
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาคการเมือง   และภาคราชการทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและในระดับชาติ  ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ.2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  หมวด 9 การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มาตราที่ 100 - 103 เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญของปัญหาการทุจริต
ที่เกิดขึ้นในระบบราชการ   
  

             เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐบาล  รวมทั้งเพ่ือให้การด าเนินการ
เสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้สร้าง
มาตรฐานทางจริยธรรม  โดยการจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2556  ระเบียบว่าด้วย  
ประมวลจริยธรรมของ  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร  และข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 ดังนั้น  จึงแต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือจริยธรรมการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอยงาม   ดังต่อไปนี้ 
 

1.  ว่าที่ร้อยตรีคมสัน  สุทธะชัย  ปลัด อบต.    ประธานคณะท างาน 
2.  นางสาวดารารัตน์ เชื้อเมืองพาน ผู้อ านวยการกองคลัง  คณะท างาน 
3.  นางสุจินดา  อ่ินค า   หัวหน้าส านักปลัด  คณะท างาน 
4.  นายดิเรก  วันมี   ผู้อ านวยการกองศึกษาฯ  คณะท างาน 
5.  นายพชกร  หอมนาน   นายช่างโยธา   คณะท างาน  
6.  นางสาวพิชาพร  มังคะละ  นักทรัพยากรบุคคล       เลขานุการ 
7.  นางสาวรชต  จิตนารินทร์  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 

   โดยให้คณะท างานที่ได้รับแต่งตั้งด าเนินการจัดท าคู่มือจริยธรรมการปฏิบัติงาน  ขององค์การบริหาร      
ส่วนต าบลดอยงาม  โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 
ทั้งในส่วนของมาตรฐานทางจริยธรรม  กลไก  และระบบการบังคับใช้  และขั้นตอนลงโทษ  เพ่ือเผยแพร่
ความรู ้เกี ่ยวกับประมวลจริยธรรมให้กับพนักงาน  และผู ้ปฏิบัติงานได้รับทราบ  และน ามายึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  รวมไปถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ            
 
             

             ทั้งนี ้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

        สั่ง   ณ   วันที่    15    สิงหาคม   พ.ศ. 2559 
 

                         วีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ 

                     (นายวีรศักดิ์  ธรรมปัญโญ)       
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 



 

 
 
 

 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยงำม 
ที ่  513 /2559 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล  ตำมคู่มือจริยธรรมกำรปฏิบัติงำน 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยงำม 
……………………................................................ 

 

                     ด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือจริยธรรมการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอยงาม   ทั้งในส่วนของมาตรฐานทางจริยธรรม   กลไกและระบบการบังคับใช้ และขั้นตอนลงโทษ       
เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมให้กับพนักงาน  และผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและน ามายึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง   รวมไปถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ   
  

             ดังนั้น เพ่ือให้การติดตาม  ควบคุม  และดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมการปฏิบัติงาน          
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่  และพัฒนาจริยธรรมของบุคลากร
ให้ด ารงตนและตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรมและจริยธรรม   เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต
ประพฤติมิชอบ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลคู่มือจริยธรรมการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอยงาม  ประกอบด้วย 
 
 

1.  นายวีรศักดิ์  ธรรมปัญโญ  นายก อบต.    ประธานกรรมการ 
2.  นายฉลอง กิ่งแก้ว   รองปลัด  อบต.        กรรมการ                                                    
3.  นางสุจินดา  อ่ินค า     หัวหน้าส านักปลัดฯ  กรรมการ 
4.  นางสาวรชต  จิตนารินทร์  นักวิชาการตรวจสอบภายใน     เลขานุการ 
4.  นางพัชรีภรณ์  ไชยยา   เจ้าพนักงานธุรการ     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 

    ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการด าเนินการติดตามและประเมินผลคู่มือจริยธรรมการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  โดยประเมินผลการปฏิบัติงานว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของ
หน่วยงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐประพฤติและถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม ต่อไป 
 
             
 

              ทั้งนี ้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

           สั่ง   ณ   วันที่    15     สิงหาคม   พ.ศ. 2559 

 

 วีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ 

                    (นายวีรศักดิ์  ธรรมปัญโญ)       
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 
 
 
 

 
 


