
                                     
ค าสั่งเทศบาลต าบลเทพาลัย 

ที่ 125/2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน                           

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
................................................ 

 ด้วยหน่วยงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป .ป.ช.)ได้พัฒนา
เครื่องมือประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรฐานป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักในหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและที คุณธรรม และได้ด าเนินการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2562 และการประกาศผลคะแนนดังกล่าว
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น ซึ่งส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการสรุปผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดนครราชสีมา พ .ศ.25632 และแนวทางในการด าเนินงาน   
ในปี พ . ศ.2563 พร้อมจัดท าแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปี  พ.ศ.2563   
เพ่ือเป็นข้อมูลในการด าเนินการเพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส และตัวชี้วัดและเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการประเมิน ฯ ที่จะเริ่มในเดือนเมษายน พ.ศ.2563     
 

 จึงเห็นควรที่เทศบาลต าบลเทพาลัยจะได้จัดท าค าสั่งเทศบาลต าบลเทพาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนิ นงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้เป็นปัจจ ุบันเพื่อความสอดคล้องกับแนวทางของส านักงาน ป .ป.ช. และเพ่ือให้ด าเนินงานด้าน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเทพาลัยได้บรรลุวัตถุประสงค์ละเป้าหมาย
ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช.ประสงค์ไว้นั้น มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 

 1. ฝ่ายอ านวยการประสานการปฏิบัติงาน 
    (1)  นายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย     หัวหน้าคณะท างาน 
  (2)  รองนายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย    คณะท างาน 
  (3)  รองนายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย    คณะท างาน 
   (4)  ประธานสภาเทศบาล      คณะท างาน 
  (5)  รองประธานสภาเทศบาล     คณะท างาน 
  (6)   สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน      คณะท างาน 
  (7)  เลขานุการสภาเทศบาล     คณะท างาน 
  (8)  ปลัดเทศบาลต าบลเทพาลัย     คณะท างาน/เลขานุการ 
  (9)  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล     คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (10) หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ     คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (11) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
 โดยให้คณะท างานมีหน้าที่ ดังนี้  
 ให้อ านวยการและให้ค าปรึกษา แนะน าแนวทาง สนับสนุนเสนอแนะข้อคิดเห็นแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
ในการด าเนินงานการจัดท าโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ให้แล้วเสร็จส าเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์ตามทีค่ณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจร ิตแห่งชาติได้ก าหนดไว้ 

/2.ฝ่านการปฏบัติ.... 
 



 
-2- 

 2. ฝ่ายการปฏิบัติจัดท าโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
ภาครัฐ (ITA) 
    (1)  ปลัดเทศบาลต าบลเทพาลัย     หัวหน้าคณะท างาน 
    (2)  รองปลัดเทศบาลต าบลเทพาลัย    คณะท างาน 
    (3)  ผู้อ านวยการกองช่าง      คณะท างาน 
  (4)  ผู้อ านวยการกองคลัง      คณะท างาน 
  (5)  ผู้อ านวยการกองการศึกษา     คณะท างาน 
  (6)  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ     คณะท างาน 
  (7)  ผู้อ านวยการกองการประปา     คณะท างาน 
  (8)  หัวหน้าส านักปลัด      คณะท างาน/เลขานุการ 
  (9)  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ     คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
  (10) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
 โดยให้คณะท างานมีหน้าที่ ดังนี้ 
 ศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจแนวคิดในการจัดท าโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และด าเนินการจัดท า ล ะหน้าที่อื่นๆ ตามท่ีเทศบ าลต าบลเทพาลัย เห็นควร
เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 
 3. ฝ่ายการติดต่อและประเมินผลการจัดท าโครงการ 
  (1)  ปลัดเทศบาลต าบลเทพาลัย     หัวหน้าคณะท างาน 
  (2)  หัวหน้าส านักปลัด      คณะท างาน 
  (3)  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง     คณะท างาน 
  (4)  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ     คณะท างาน 
  (5)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 โดยให้คณะท างานมีหน้าที่ ดังนี้ 
 จัดท ารายงานติดตามและสรุปผลการด าเนินงานการจัดท าโครงการและก าจัดดูแลให้มีการด าเนินการจัดท า
ตามโครงการประเมินคุณธรรมแล ะความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่
เทศบาลต าบลเทพาลัยเห็นควรเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
 ทั้งนี้   ให้คณะท างานฯ ด าเนินการจัดท าโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้แล้วเสร็จส าเร็จลุล่วง บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ก าหนดไว้ หากมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการให้รายงานต่อประธานคณะท างานฝ่าย
แต่ละชุดค าสั่งนี้ทราบและด าเนินการแก้ไขบรรลุผลส าเร็จต่อไป 
 

 ทั้งนี ้ ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป . 
  

                                        สั่ง ณ วันที่ 24  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
 
 
 

(นายประทีป  ล้ ากลาง) 
นายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย 

 
 


