
 
 

 
 
 

ค ำสัง่เทศบำลต ำบลห้วยเม็ก 
ท่ี 023/ ๒๕65 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะท ำงำนและคณะอนุท ำงำนเพือ่สนับสนุนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของเทศบำลลต ำบลห้วยเม็ก  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

…………………………….. 

  ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นท่ี 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ 2561-2580) ซึ่งในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561-2565)  ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้
หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน)  มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 นอกจากนี้
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบก็ได้ก าหนดค่าเป้าหมายในปีพศ. 2565 ให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ช่วงคะแนนมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ซึ่งนับเป็นปีท่ี 10 ของการ
ด าเนินการท่ีผ่านมาและเป็นปีท่ี 5 ท่ีได้ปรับเข้าสู่การประเมินในรูปแบบออนไลน์อีกท้ังยังเป็นปีสุดท้ายของช่วง
ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2561- 2565) รายละเอียดของการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณพศ. 2565 ยังคงก าหนด
กรอบแนวทางในการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงและต่อเนื่องจากการประเมินในปีท่ีผ่านมาเพื่อให้หน่วยงานท่ีเข้าร่วม
การประเมินได้มีการพัฒนาการด าเนินงานตามกรอบและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ได้อย่างต่อเนื่องการปรับปรุง
พัฒนาตนเองในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาสามารถส่งผลต่อการประเมินของหน่วยงานและสามารถเปรียบเทียบกับ
ช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาได้อย่างชัดเจน 

  เทศบาลต าบลห้วยเม็ก  เล็งเห็นความส าคัญของการประเมินฯ ดังกล่าวโดยเป็นเครื่องมือในเชิง
บวกท่ีพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด  เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กร
ประจ าปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการด าเนินงานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรผลการประเมินท่ีได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถด าเนินไปใช้  ในการ
ปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  การให้บริการ  สามารถอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานภาครัฐและไม่ได้เป็นเพียงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิ์ภาพการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชนเพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพส าหรับน าไปจัดท า
แนวทางมาตรการต่าง ๆ  ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบดังนั้นจึงแต่งต้ังคณะท างานเพื่อสนับสนุน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลห้วยเม็กโดยมีองค์ประกอบคณะท างาน
และอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 
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1. ผู้บริหำรท่ีรับผิดชอบในกำรประเมิน 

นายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์  นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก 
อ ำนำจหน้ำที่ 

1)  ก ากับ/ดูแล/ส่ังการ/อนุมัติมอบหมาย  การประเมินในภาพรวมของหน่วยงาน 
2)  ยืนยันข้อมูลจ านวนผู้มีส่วนได้เสียภายในและข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (แบบ IIT) และ (แบบ EIT) 
3)  อนุมัติการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 

2. ผู้ดูแลระบบของหน่วยงำน(Admin) 
นายรุ่งโรจน์เครือสุวรรณ  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 

อ ำนำจหน้ำที่ 
1)  ลงทะเบียนเข้ารับการประเมิน 
2) น าเข้าข้อมูลจ านวนผู้มีส่วนได้เสียภายในและข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (แบบ IIT) และ (แบบ EIT) 
3) ประสานงานในขั้นตอนการประเมินกับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
4) ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะแบบ  (แบบ OIT) 

3.  คณะท ำงำนผู้รับผิดชอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภ ำค รั ฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ป ระจ ำปี งบ ป ระม ำณ  2565 
ประกอบด้วย 3 แบบตัววัด  

1.แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
2.แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายอก (Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
3.แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
ประกอบด้วย 

1.) ว่าท่ีร้อยตรีนที  มูลสมบัติ ปลัดเทศบาล   ประธานคณะท างาน 
2.) นางภัทริกา  ต่างใจเย็น รองปลัดเทศบาล   รองประธานคณะท างาน 
3.) นางปัญจมาพร  คงสมมาตร ผู้อ านวยการกองคลัง  คณะท างาน 
4.) นายไพวัลย์  พันเดช  ผู้อ านวยการกองช่าง  คณะท างาน 
5.) นายอัคราธร  ศรีสิงห ์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ คณะท างาน 
6.) จ่าเอกคัมภีร์  เกิดศรีทอง หัวหนาส านักปลัด  คณะท างาน/เลขานุการ 

อ ำนำจหน้ำที่ 
1) ก ากับ/ดูแล/ส่ังการ/อนุมัติมอบหมาย  คณะอนุท างานในการประเมินฯท้ัง 3 ตัวชี้วัด 
2) ตรวจสอบและอนุมัติ  ข้อมูล/หลักฐาน  ก่อนส่งให้ Admin หน่วยงาน  น าเข้าในระบบแต่ละตัวช้ีวัด  

ในการตอบแบบวัดท้ัง  3  แบ 
3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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4.  คณะอนุท ำงำนผู้รับผิดชอบกำรประเมินและแบบวัด 
1.แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
2.แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายอก (Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
3.แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

ประกอบด้วย 
1) นายรุ่งโรจน์เครือสุวรรณ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  หัวหน้าคณะอนุท างาน 
2) นายสมชาย  โคตรพัฒน์ นิติกรช านาญการ   คณะอนุท างาน 
3) นางสาวเพ็ญพร  ทักษี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ คณะอนุท างาน 
4) นางสาวจุฑารัตน์  ดีรักษา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน คณะอนุท างาน 
5) นางสาวธนพร  ภูลายเรีย นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  คณะอนุท างาน 
6) นางสาวบุษกร  แก้วลือ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  คณะอนุท างาน 
7) นางสาวจิรประภา  ภูสดสูง นักทรัพยากรบุคคล   คณะอนุท างาน/เลขา 

อ ำนำจหน้ำที่ 
1) เตรียมข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายในเทศบาลต าบลห้วยเม็กโดยระบบจ านวนบุคลากรในหน่วยงานท่ี

ปฏิบัติหน้าท่ีมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
2) เตรียมข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอกท่ีมารับบริการหรือติดต่อภารกิจของเทศบาลต าบลห้วยเม็กใน

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
3) ด าเนินการตามตัวช้ีวัดให้ครบถ้วนข้อ 01 ถึง 043 พร้อมรายงานผลการด าเนินการและจัดส่งข้อมูล

ให้คณะท างานตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล 
4) ส่งข้อมูลผู้มีผู้มีส่วนได้เสียภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกให้แก่แอดมินของหน่วยงาน 
5) ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITAS แก่บุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน

เข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง 
6) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ส่ัง ณ วันท่ี  25  มกราคม  2565 
                 

       
                                             ลงช่ือ 

(นายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์) 
                            นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก 


