
 
เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 เวลา 1 5.30 น. ณ หอประชุมเทศบาลต าบล      

ส าโรงใหม่  นายธนาวุฒิ  ศรีกิมแก้ว นายกเทศมนตรีต าบลส าโรงใหม่ ได้ประชุมผู้บริหารและบุคลากรเทศบาล
ต าบลส าโรงใหม่ เพื่อมอบนโยบาย การจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
และได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของเทศบาลต าบล
ส าโรงใหม่ ได้มอบหมายหน้าที่ให้คณะท างานด้านต่างๆ จัดเตรียมข้อมูล รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ตามแบบชี้
วัด เปิดเผยข้อมูลสาธารณะลงเว็บไซต์เทศบาลให้เป็นปัจจุบัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมมอบนโยบายใน
ครั้งนี้ จะยกระดับผลการประเมิน ITA ในปีงบปรมาณ พ.ศ. 2565 ให้สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 

 

 
 
 

 
 

 

 



 

 

 
ค ำสั่งเทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่ 

ที่ 214 /๒๕64 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ และคณะท างาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

ของเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ 
………………………..……… 

  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรฐานป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้แก่หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า“การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA)” ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ก็เป็นส่วนหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่ต้องเข้าร่วมการประเมินฯ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและ
เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) และก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความส าคัญกับการประเมินฯ  และ
น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด พร้อมจัดท าแนว
ทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และตัวชี้วัดเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ
ปีถัดไป 

  เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ สอดคล้องกับแนวทางของ
ส านักงาน ป.ป.ช. บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ตั้งไว้  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการและคณะท างาน การประเมินฯ  ดังต่อไปนี้ 
  1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

1. ปลัดเทศบาล             ประธานกรรมการ  
2. หัวหน้าส านักปลัด      กรรมการ                                             
3. ผู้อ านวยการกองคลัง                            กรรมการ  
4. ผู้อ านวยการกองช่าง                            กรรมการ  
5. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม                 กรรมการ  
6. ผู้อ านวยการกองการศึกษา                                กรรมการ  
7. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      กรรมการ 
8. นิติกร              เลขานุการ  

มีหน้าที่   
 1. ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการจัดท า รวบรวม ข้อมูล 

เอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
OIT) 

 2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในสังกัดตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 

/2 3.ส่งเสริม... 
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 3. ส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ
หน่วยงานตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) 

2. คณะท างาน ประกอบด้วย 
ด้านการจัดท าเอกสาร 
1. นางสาววริศรา    อุ่นหล้า      หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   หัวหน้าคณะท างาน 
2. นายมานะ     ละมูลจิตร   นักทรัพยากรบุคคล    คณะท างาน  
3. นางธัญญรัศม์     ด าปานดี     นิติกร        คณะท างาน  
4. นางสาวจิตติมา   คนชม        นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ   คณะท างาน  
5. นางรัชนีวรรณ    สุกใส         เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี      คณะท างาน  
6. นางสาวสุกัญญา  บุญงอก      เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    คณะท างาน  
7. นายพีรพงษ์       สุดวงษ์       ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล    คณะท างาน  
8. นายภิรมย์         แปลงดี       ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร           คณะท างาน 
9. นางสาวดวงใจ    เจริญศักดิ์   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   คณะท างาน  

ด้านการกรอกบันทึกข้อมูล 
1. นางสาวณัฐสุดา  ตุ่มหนแย้ม  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะท างาน  
2. นางเสาวลักษณ์  สุดวงษ์      ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์   คณะท างาน  
3. นางสาวภัทราพร ผนึกรัมย์    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  คณะท างาน  
มีหน้าที่ 
1. จัดเตรียม ข้อมูล รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ตามแบบตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

ขึ้นเว็บไซต์เทศบาลให้เป็นปัจจุบัน 
2. ประชาสัมพันธ์ แนะน า ให้ค าปรึกษาแก่ บุคลากรเทศบาล และประชาชน นิติบุคคล 

บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมารับบริการ หรือมาติดต่อเทศบาล ประกอบด้วย ผู้เสียภาษี ผู้ขอการ
อนุมัติอนุญาต ตามระเบียบ หรือเทศบัญญัติ ผู้ขอรับสวัสดิการต่างๆ บริษัทผู้เสนองานซื้อจ้าง บริษัทผู้ได้รับ
คัดเลือก ที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการท างาน ด้านต่างๆ ตอบแบบ
วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก 

3. ประชาสัมพันธ์ แนะน าวิธีการ ขั้นตอน ช่องทางเข้าระบบการประเมิน ITA Online เช่น 
QR coad หรือ Web responsive ที่เว็บไซต์ภายในหน่วยงาน หรือการประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานด้วย
วิธีการต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรเทศบาล ประชาชน นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของภาครัฐสามารถเข้า
สู่ระบบการประเมิน ITA Online ได้ด้วยตนเอง 

 

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการจัดท า รวบรวมเอกสารหลักฐาน และประชาสัมพันธ์      
การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก  ตามกรอบการประเมิน ITA ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

สั่ง  ณ  วันที่  2  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64 

 

                            
                                                     (นายธนาวุฒิ  ศรีกิมแก้ว) 
                                                  นายกเทศมนตรีต าบลส าโรงใหม่ 


