
 

 

 
 
 

 
 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลโนนตำล 
ที ่ 34/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนเพื่อสนับสนุนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) และพัฒนำระบบกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลโนนตำล 

....……………………………………... 
 

  ตามที่คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่  ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการ
ประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ประกอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕'๖1 - 25๘๐) ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยในระยะแรกได้ก าหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕'๖๕ หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘0 จะต้องได้คะแนน ๘๕
คะแนนขึ้นไป นั้น 

ฉะนั้น เทศบาลต าบลโนนตาล จึงเห็นความส าคัญของการประเมินฯ ดังกล่าวเปรียบเสมือน
เครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจ าปี เพ่ือให้ทราบถึงสถานะและปัญหาการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอ านวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายกับกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด จึงแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือ
สนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) และพัฒนา
ระบบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโนนตาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีองค์ประกอบ
คณะท างาน และอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑. คณะท ำงำนฝ่ำยอ ำนวยกำร 
1.1 นายถาวร    จอมค าสิงห์ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีฯ  ประธานคณะท างาน 
1.2 นายพิลัย     ศิริเวช  ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ            คณะท างาน 
1.3 นายสุวพงษ์  วินทะไชย ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ            คณะท างาน 
1.4 ส.ต.ท.สุขประจันทร์  พฤกษชาติ    ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล            คณะท างาน 
1.5 นางสาววันทนา  ง่อนสวา่ง       ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล   คณะท างาน  
1.6 นายภาสกร  ไข่ษรศักดิ์         ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  คณะท างาน 
1.7 นางสาวชญดาภาณ์  ขาวศรี         ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง  คณะท างาน 
1.๘ นางสาวญานิศา  คิดไร  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล    คณะท างาน/เลขานุการ

  1.9 นางบุญเพ็ญ  มูลมณี   ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ   คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.10 นายเวโรจน์ ศรีปัดถา ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.11 นางสาววราพร  วงศ์แสน    ต าแหน่ง นิติกร               คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.12 นางสาวนิลฤดี   วินทะไชย  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ              ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.13 นางมริษา  นิตตะโย          ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ               ผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้ำที่ 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและ     

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)ในแต่ละปีงบประมาณ ให้คณะท างาน                
ฝ่ายด าเนินการทราบ 

(๒) มอบหมายให้บุคลากรด าเนินการตามตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบ     
OIT ส าหรับการประเป็นคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

(๓) ตรวจสอบความเรียบร้อย ถูกต้องของข้อมูล หลักฐาน และเอกสารประกอบ รวมทั้ง
ตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลโนนตาล ก่อนคัดลอกลิงค์ข้อมูลตามตัวชี้วัด         
ส่งให้ส านักงาน ป.ป.ช.  

(๔ )  ก า กั บ ดู แล  และติ ด ต าม /ทว งถาม เจ้ าหน้ า ที่ ผู้ จั ด เ ต รี ยม เอกสาหลั กฐ าน                             
ในส่วนที่เกี่ยวข้องข้องตามภารกิจที่รับผิดชอบ (กรณีเกิดความล่าช้าหรือไม่มีการด าเนินการภายในเดือน            
มีนาคม 2565) เพ่ือการด าเนินการตามตัวชี้วัดแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

๒. คณะท ำงำนฝ่ำยด ำเนินกำรตำมตัวช้ีวัดในแบบ OIT 
 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด เรื่อง/ประเด็นการประเมิน ผู้รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ 
ด้านข้อมูลพื้นฐาน 

1 O1 โครงสร้าง นางสาวพัชราภรณ์  เพ็งปอภาร คณะท างาน 
2 O2 ข้อมูลผู้บริหาร นางสาวจุฬาพรรณ รอดเลี้ยง คณะท างาน 
3 O3 อ านาจหน้าที่ นางสาวพัชราภรณ์  เพ็งปอภาร คณะท างาน 
4 O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ 

แผนพัฒนาหน่วยงาน 
นางสาวพัชราภรณ์  เพ็งปอภาร 
นางสาวเกษศิริญญา  บูรณะกิติ 

คณะท างาน 

5 O5 ข้อมูลการติดต่อ นายเวโรจน์  ศรีปัดถา คณะท างาน 
6 O6 กฎหมายที่เก่ียวข้อง นางสาววราพร  วงศ์แสน คณะท างาน 
7 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ นายเวโรจน์  ศรีปัดถา คณะท างาน 
8 O8 Q&A นายเวโรจน์  ศรีปัดถา คณะท างาน 
9 O9 Social Network นายเวโรจน์  ศรีปัดถา คณะท างาน 

ด้านการบริหารงาน 
10 O10 แผนการด าเนินงานประจ าปี นางสาวเกษศิริญญา  บูรณะกิติ คณะท างาน 
11 O11 รายงานการก ากับติดตามการ 

ด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน 
นางสาวเกษศิริญญา  บูรณะกิติ คณะท างาน 

12 O12 รายงานผลด าเนินงานประจ าปี  นางสาวเกษศิริญญา  บูรณะกิติ คณะท างาน 
13 O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน นางบุญเพ็ญ  มูลมณี (ทุกงาน) คณะท างาน 
14 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ นางบุญเพ็ญ  มูลมณี (ทุกงาน) คณะท างาน 
15 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ นางอภิญญา  จันทรโท 

นางสาวนิลฤดี  วินทะไชย 
นางมาริษา  นิตะโย 

 
คณะท างาน 
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ล าดับที่ ตัวชี้วัด เรื่อง/ประเด็นการประเมิน ผู้รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ 
ด้านการบริหารเงินงบประมาณ 

16 O16 รายงานผลการส ารวจความ 
พึงพอใจการให้บริการ 

งานธุรการ (ทุกกอง) 
นางอภิญญา  จันทรโท (รวบรวม) 

คณะท างาน 

17 O17 E-Service นายเวโรจน์  ศรีปัดถา คณะท างาน 
18 O18 แผนการ ใช้ จ่ าย งบประมาณ

ประจ าปี 
นางสาวณัชชา  เพ็งศรีแสง 
 

คณะท างาน 

19 O19 รายงานการก ากับติดตามการ 
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
รอบ 6 เดือน 

นางสาวณัชชา  เพ็งศรีแสง คณะท างาน 

20 O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี  

นางสาวณัชชา  เพ็งศรีแสง คณะท างาน 

21 O21 แ ผ น ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ห รื อ
แผนการจัดหาพัสดุ 

นางสาวจารุณีย์  ศรีบุญเรือง คณะท างาน 

22 O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

นางสาวจารุณีย์  ศรีบุญเรือง คณะท างาน 

23 O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ   
การจัดหาพัสดุรายเดือน 

นางสาวจารุณีย์  ศรีบุญเรือง คณะท างาน 

24 O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจ าปี 

นางสาวจารุณีย์  ศรีบุญเรือง คณะท างาน 

ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
25 O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล 
นางสาวพัชราภรณ์  เพ็งปอภาร คณะท างาน 

26 O26 การด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

นางสาวพัชราภรณ์  เพ็งปอภาร คณะท างาน 

27 O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคล 

นางสาวพัชราภรณ์  เพ็งปอภาร คณะท างาน 

28 O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

นางสาวพัชราภรณ์  เพ็งปอภาร คณะท างาน 

ด้านการส่งเสริมความโปร่งใส 
29 O29 แนวปฏิ บั ติ ก า ร จั ด กา ร เ รื่ อ ง

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

นางสาววราพร  วงศ์แสน คณะท างาน 

30 O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

นางสาววราพร  วงศ์แสน คณะท างาน 

31 O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ
ทุ จ ริ ต แ ล ะ ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ
ประจ าปี 

นางสาววราพร  วงศ์แสน คณะท างาน 
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ล าดับที่ ตัวชี้วัด เรื่อง/ประเด็นการประเมิน ผู้รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ 
ด้านการด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

32 O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น นายเวโรจน์  ศรีปัดถา คณะท างาน 
33 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ 

มีส่วนร่วม 
นายเวโรจน์  ศรีปัดถา คณะท างาน 

34 O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร นางสาววราพร  วงศ์แสน คณะท างาน 
35 O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร นางสาวจุฬาพรรณ รอดเลี้ยง คณะท างาน 
36 O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจ าปี 
นางสาววันทนา  ง่อนสว่าง 
นางสาวจุฬาพรรณ รอดเลี้ยง 

คณะท างาน 

37 O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต 

นางสาวเกษศิริญญา  บูรณะกิติ คณะท างาน 

38 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร นางสาวณัฎฐา  เสนาเพ็ง คณะท างาน 
39 O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต นางสาวเกษศิริญญา  บูรณะกิติ คณะท างาน 
40 O40 รายงานการก ากับติดตามการ

ด า เนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

นางสาวเกษศิริญญา  บูรณะกิติ 
นางสาววราพร  วงศ์แสน 
(ท่ีปรึกษา) 

คณะท างาน 

41 O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี 

นางสาวเกษศิริญญา  บูรณะกิติ คณะท างาน 

ด้านมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
42 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
นางสาวณัฎฐา  เสนาเพ็ง คณะท างาน 

43 O43 การด าเนินการตามมาตรการ
ส่ ง เ ส ริ มคุณธ รรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

นางสาวณัฎฐา  เสนาเพ็ง คณะท างาน 

 

  มีหน้ำที่ 
  (๑) จัดเตรียม ติดตาม/ทวงถามในขั้นแรก เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล หลักฐาน และเอกสาร
ประกอบการการด าเนินงานที่เกิดขึ้นตามตัวขี้วัดในส่วนที่ได้รับผิดชอบ 
  (2) น าเอกสารที่ด าเนินการตามข้อ ๑ ไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของเทศบาลต าบลโนนตาล      
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 
  (๓) ให้นายเวโรจน์  ศรีปัดถา ต าแหน่ง นักวิชาคอมพิวเตอร์ ด าเนินการตอบแบบวัด OIT     
ในเว็บไซต์ของส านักงาน ป.ป.ช. ให้แล้วเสร็จภายเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 
  (๔) งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และได้รับมอบหมาย 
 

  ๓. คณะท ำงำนพัฒนำระบบกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลโนนตำล 
1.1 ส.ต.ท.สุขประจันทร์  พฤกษชาติ    ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล ประธานคณะท างาน 
1.2 นางบุญเพ็ญ  มูลมณี             ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ            คณะท างาน 
1.3 นางสาวณัชชา  เพ็งศรีแสง      ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง       คณะท างาน 
1.4 นางสาวพัชราภรณ์  เพ็งปอภาร   ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล             คณะท างาน 
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1.5 นางสาวณัฎฐา  เสนาเพ็ง  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา              คณะท างาน 
1.6 นางสาววันทนา  หล้าก่ า  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน               คณะท างาน 
1.7 นางสาววีรส์ุดา  ผลากอง  ต าแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  คณะท างาน 
1.๘ นางสาวจุฬาพรรณ รอดเลี้ยง  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป               คณะท างาน 
1.9 นางอภิญญา  จันทรโท  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป               คณะท างาน 
1.10 นางสาวจารุณีย์  ศรีบญุเรือง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ           คณะท างาน 

1.11 จ่าเอกศกัดิ์สาคร  คงบุญวาสน์  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ           คณะท างาน 
1.12 นางสาวนิลฤดี   วินทะไชย   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ                 คณะท างาน       
1.13 นางมริษา  นิตตะโย           ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ              คณะท างาน           
1.14 นายเวโรจน์ ศรีปัดถา   ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์      คณะท างาน/เลขานุการ 
1.15 นางสาวเกษศิริญญา  บูรณะกิติ  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์ฯ   คณะท างาน/ผช.เลขานุการ 
1.16 นางสาววราพร  วงศ์แสน         ต าแหน่ง นิติกร            คณะท างาน/ผช.เลขานุการ 

  

  มีหน้ำที่ 
  (๑) วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA เพ่ือพิจารณาหาจุดบกพร่องและหาแนวทางการแก้ไข      
เพ่ือพัฒนาผลคะแนนการประเมิน ITA ในปีต่อไป และเพ่ือพัฒนาระบบการด าเนินงานของเทศบาล           
ต าบลโนนตาล มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอ านวยความสะดวก และตอบสนอง   
ต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น 
  (๒) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  ในการนี้ ขอให้คณะท างานผู้ที่ได้รับแต่งตั้งทุกคนด าเนินงานในหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาขัดข้องประการใดรายงานให้คณะท างานฝ่าย
อ านวยการทราบ เพ่ือแก้ไขปัญหาให้การปฏิบัติงานส าเร็จล่วงไปได้ด้วยดี 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  19  เดือน มกราคม พ.ศ.2565 
 
 
           
                           (นายถาวร  จอมค าสิงห์) 
                                         นายกเทศมนตรีต าบลโนนตาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อควำม 
 

ส่วนรำชกำร      เทศบาลต าบลโนนตาล                                        
                                     

ที ่  รอ ๕๓๗๐๑/          -                               วันที่         มกราคม  ๒๕๖๕                              
           

เรื่อง   เชิญประชุมคณะกรรมการเพ่ือสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน    

          ของเทศบาลต าบลโนนตาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   

 เรียน   คณะกรรมการเพ่ือสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

ตามค าสั่งที่        /๒๕๖๕  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือสนับสนุนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโนนตาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 
 มกราคม 2565 นั้น 
 

  ดังนั้น จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือ แต่งตั้ งคณะท างาน            
เพ่ือสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของเทศบาลต าบลโนนตาล             
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ดังกล่าวข้างต้น  ในวันที่        มกราคม  ๒๕๖5  ณ  ห้องประชุมอัญชัญ  
เทศบาลต าบลโนนตาล  เวลา 10.0๐ น.  โดยพร้อมเพรียงกัน  
 
 
 

 
(นายถาวร  จอมค าสิงห์) 

                               นายกเทศมนตรีต าบลโนนตาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำรประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะท ำงำนเพื่อสนับสนุนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนนิงำนของเทศบำลต ำบลโนนตำล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  

วันที่        มกรำคม  ๒๕๖๕  เวลำ  ๑๐.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมอัญชัญ เทศบำลต ำบลโนนตำล 

............................................. 

 

ระเบียบวำระท่ี  ๑   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
      ............................................................................................................................. ............ 
      ............................................................................................................................. ............ 
 
ระเบียบวำระท่ี  ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ถ้ามี) 
      .............-ไม่มี-...................................................................................................................  
      ............................................................................................................................. ............ 
 
ระเบียบวำระท่ี  ๓   เรื่องต้องพิจารณา 

- การประชุมเพ่ือแต่งตั้ งคณะท างานเพ่ือสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและ       
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโนนตาล ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ.2565     
......................................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................. ............ 
 
ระเบียบวำระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   
      ................................................................................................................................. ........ 
        .................................................................................................................. ....................... 
 
 
 
 

..................................................... 
 


