
 

 

 
 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลท่ำพระ  
ที ่ ๘๔ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

------------------------------- 
    ด้วยเทศบำลต ำบลท่ำพระ ต้องเข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน   
ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตำม
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยส ำนักงำน ป.ป.ช. 
เป็นหน่วยงำนผู้ประเมิน ซึ่งได้ก ำหนดกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องจำกกำกรประเมินในปีที่ผ่ำนมำ อีกทั้งเก็บข้อมูลอย่ำง
รอบด้ำนและหลำกหลำยมิติ ก ำหนดระเบียบวิธีกำรประเมินที่เป็นไปตำมหลักกำรทำงสถิติและวิชำกำร เพ่ือให้ผลกำร
ประเมินสำมำรถสะท้อนสุขภำวะขององค์กรในด้ำนควำมโปร่งใสได้อย่ำงแท้จริง โดยมีกำรเก็บข้อมูลจำก ๓ ส่วน ๑๐ 
ตัวชี้วัด ดังนี้ 
    ส่วนที่ ๑ กำรเก็บข้อมูลจำกบุคลำกรในหน่วยงำนภำครัฐ ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) จ ำนวน ๕ ตัวชี้วัด 
    ส่วนที่ ๒ กำรเก็บข้อมูลจำกผู้รับบริกำรหรือผู้ติดต่อหน่วยงำนภำครัฐ (External Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) จ ำนวน ๓ ตัวชี้วัด 
     ส่วนที่ ๓ กำรเปิดเผยข้อมูลทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) จ ำนวน ๒ ตัวชี้วัด  

    เพ่ือให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลท่ำพระ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่วนของกำรน ำข้อมูลข่ำวสำรกำรด ำเนินงำนเข้ำสู่เว็บไซต์เพ่ือกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ 
(OIT) ใหเ้ป็นไปด้วยควำมถูกต้องเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน จึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร ดังนี้     
   ๑. ฝ่ายอ านวยการ ประกอบด้วย  
    ๑) นำยวรวุฒิ ลนไพรี   รองปลัดเทศบำล รักษำรำชกำรแทน ประธำนกรรมกำร 
                                                      ปลัดเทศบำลต ำบลท่ำพระ  
    ๒) นำงสุวณี ศรีหงส์      ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง            กรรมกำร 
   ๓) นำยกองเกียรติ ศรีวังสุ  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง           กรรมกำร 
    ๔) นำงวัชรำพร ใสกำง     ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  กรรมกำร 
    ๕) นำงสำวพัณณ์ชิตำ ภัทรชัยธนพงศ ์ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ                  กรรมกำร 
    ๖) นำงวิริสำ แก้วดอนหัน   หัวหน้ำส ำนักปลัด         กรรมกำรและเลขำนุกำร                             
    ๗) ว่ำที่พันตรีนภดล ภูมิเนำว์นิล  หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                     ๘) พ.จ.อ.จักรภพ นำมปำกดี   นิติกรช ำนำญกำร                          ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

/มีหน้ำที่... 
 



๒ 
 

     มีหน้ำที่ควบคุมก ำกับดูแลกำรกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของเทศบำล
ต ำบลท่ำพระให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้องเรียบร้อย และแก้ไขปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วำงไว้ให้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี 
   ๒. ผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินหน่วยงาน  
    หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล เป็นผู้บริหำรรับผิดชอบกำรประเมิน มีหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรประเมินใน
ภำพรวมของหน่วยงำน อนุมัติกำรตอบแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) ดูแลควบคุมเรื่องอ่ืน ๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำย  
  ๓. ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin หน่วยงาน)  
    หัวหน้ำงำนนิติกำรและผู้ช่วยงำนนิติกำร เป็นผู้ดูแลระบบ มีหน้ำที่ประสำนผู้รับผิดชอบจัดท ำข้อมูล 
และจัดเก็บข้อมูลน ำลงเว็บไซต์เปิดเผยต่อสำรธำรณะ 
  ๔. ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท าข้อมูลตามตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีหน้ำที่จัดท ำข้อมูล
ตำมหัวข้อกำรประเมินของตัวชี้วัดที่ ๙ และตัวชี้วัดที่ ๑๐ และส่งข้อมูลให้ผู้ดูแลระบบน ำลงเว็บไซต์เพ่ือกำรเปิดเผย 
โดยก ำหนดผู้รับผิดชอบตำมแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 

    ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

      สั่ง  ณ  วันที่    ๑๖     เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

 

                                                                   ( นำงสำวพจนำถ  คำดีวี ) 
                                                                   ปลัดเทศบำล ปฏิบัติหน้ำที่ 
                                                                  นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำพระ 
 
 
     
      

     

  

 

 

 

 

 



ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท าข้อมูลตามตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
ตำมแนบท้ำยค ำสั่งเทศบำลต ำบลท่ำพระ ที่    ๘๔ / ๒๕๖๔ ลงวันที่   ๑๖   กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ 

---------------------------------- 
ตัวช้ีวัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวช้ีวัดย่อยที ่๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ที ่ ประเด็นการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
O๑ โครงสร้ำง งำนนิติกำร 
O๒ ข้อมูลผู้บริหำร งำนนิติกำร 
O๓ อ ำนำจหน้ำที่ งำนนิติกำร 
O๔ แผนยุทธศำสตร์หรือแผนพัฒนำหน่วยงำน งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
O๕ ข้อมูลกำรติดต่อ งำนนิติกำร 

 
การประชาสัมพันธ์ 

ที ่ ประเด็นการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
O๖ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง งำนนิติกำร 
O๗ ข่ำวประชำสัมพันธ์ หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
O๘ Q&A งำนนิติกำร 
O๙ Social Network หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 

 
ตัวช้ีวัดย่อยที ่๙.๒ การบริหารงาน 
การด าเนินงาน 

ที ่ ประเด็นการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
O๑๐ แผนด ำเนินงำนประจ ำปี งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
O๑๑ รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  

รอบ ๖ เดือน 
งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

O๑๒ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
 
การปฏิบัติงาน 

ที ่ ประเด็นการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
O๑๓ คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน งำนนิติกำร 

การให้บริการ 

ที ่ ประเด็นการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
O๑๔ คู่มือมำตรฐำนกำรให้บริกำร งำนธุรกำร ส ำนักปลัดเทศบำล 
O๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร งำนธุรกำร ส ำนัก/กอง 
O๑๖ รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
O๑๗ E-Service งำนนิติกำร 

/ตัวชี้วัด... 



๒ 
 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

ที ่ ประเด็นการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
O๑๘ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
O๑๙ รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 

รอบ ๖ เดือน 
งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

O๒๐ รำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ที ่ ประเด็นการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
O๒๑ แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือแผนกำรจัดหำพัสดุ งำนพัสดุ กองคลัง 
O๒๒ ประกำศต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ งำนพัสดุ กองคลัง 
O๒๓ สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรจัดหำพัสดุรำยเดือน งำนพัสดุ กองคลัง 
O๒๔ รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจ ำปี งำนพัสดุ กองคลัง 

 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ที ่ ประเด็นการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
O๒๕ นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
O๒๖ กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
O๒๗ หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
O๒๘ รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 

 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ที ่ ประเด็นการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
O๒๙ แนวแนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 
งำนนิติกำร 

O๓๐ ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ งำนนิติกำร 
O๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ งำนนิติกำร 

 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ที ่ ประเด็นการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
O๓๒ ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น งำนนิติกำร 
O๓๓ กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ทุกงำนขององค์กร 

/ตัวชี้วัด... 



๓ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๑๐.๑ การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

ที ่ ประเด็นการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
O๓๔ เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร งำนนิติกำร 
O๓๕ กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร ทุกงำนขององค์กร 

 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 

ที ่ ประเด็นการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
O๓๖ กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต งำนนิติกำร 
O๓๗ กำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต งำนนิติกำร 

 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร 

ที ่ ประเด็นการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
O๓๘ กำรเสริสร้ำงวัฒนธรรมขององค์กร งำนนิติกำร / งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 

 
แผนการป้องกันการทุจริต 

ที ่ ประเด็นการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
O๓๙ แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต งำนนิติกำร 
O๔๐ รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต งำนนิติกำร 
O๔๑ รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี งำนนิติกำร 

 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ที ่ ประเด็นการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
O๔๒ มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน งำนนิติกำร 
O๔๓ กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำม

โปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
งำนนิติกำร 

 


