


ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมนิ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2564 
****************** 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจง้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครัง้ที่แล้ว 

 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัต ิ
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ 

************** 



 
รายชื่อผูเ้ขา้ร่วมประชุมคณะทำงานขบัเคลื่อนการประเมนิ (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ลำดับท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นางจันทนา  คงเกตุ ประธาน/คณะทำงาน จันทนา  คงเกตุ 
2 นางกัลยา  ชุมทอง คณะทำงาน กัลยา  ชุมทอง 
3 นางประภารัตน์  รัตนกระจ่าง คณะทำงาน ประภารัตน์  รัตนกระจ่าง 
4 นายสุรินทร์  ชูสิงห์แค    คณะทำงาน สุรินทร์  ชูสิงห์แค    
5 นางสาวปิยะพันธ์  กรุงไกรจักร คณะทำงาน ปิยะพันธ์  กรุงไกรจักร 
6 นางสาวจุฑารัตน์  เดชสุวรรณ คณะทำงาน จุฑารัตน์  เดชสุวรรณ 
7 นายกฤตวิทย์  ศรีสุข    คณะทำงาน กฤตวิทย์  ศรีสุข    
8 นางธันยพร  สัจจวิเศษ คณะทำงาน ธันยพร  สัจจวิเศษ 
9 นางสาวศิรัญญา  เปาะทองคำ คณะทำงาน ศิรัญญา  เปาะทองคำ 

10 นายสมพร  นุ่นนุ่ม    เลขานุการ/คณะทำงาน สมพร  นุ่นนุ่ม    
   
                     เริ่มประชุมเวลา 0.9.00 น. 
  เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมประชุมพรอ้มแล้ว นางจันทนา คงเกตุ ปลัดองค์การ

   บรหิารส่วนตำบลทรายขาว ประธานคณะทำงานได้กล่าวเปดิการประชุมตาม 
   ระเบียบวาระ 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

     รายช่ือคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมิน (Integrity and Transparency 
                                Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประธาน               ตามคำสั่ง อบต. ทรายขาวที่ 73/2564 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  
    รายละเอียดดังนี ้

                            1 นางจันทนา  คงเกตุ ประธาน/คณะทำงาน 
                     2 นางกัลยา  ชุมทอง 
                  3 นางประภารัตน์  รัตนกระจ่าง 

                                      4 นายสุรินทร์  ชูสิงห์แค    
                                      5 นางสาวปิยะพันธ์  กรุงไกรจกัร 
                                      6 นางสาวจุฑารัตน์  เดชสุวรรณ 
                                      7 นายกฤตวิทย์  ศรีสุข    
                                      8 นางธันยพร  สัจจวิเศษ 
                                      9 นางสาวศิรัญญา  เปาะทองคำ 
                                      10 นายสมพร  นุ่นนุ่ม    
ท่ีประชุม                           รบัทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัต ิ
 



-2- 
  

                    เพื่อให้การประเมิน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2564 เป็นไปตามระยะกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จึงมอบหมายบุคล 
    ดังต่อไปนี้รวบรวมและนำเข้าข้อมูล (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

   1. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ  ผู้รับผิดชอบ  นายสมพร  นุ่นนุ่ม  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญ 
      การ 

          ผู้ดูและระบบของหน่วยงาน และนายคนอง  พังแพร่ ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล 
                  2. นำเข้าข้อมูลในการประเมิน   
                              - สำรวจและนำเข้าข้อมูลภายใน (IIT) ภายในเดือน มีนาคม 2564  ผู้รับผิดชอบ  นายสมพร   

     นุ่นนุ่ม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ผู้ดูและระบบของหน่วยงาน และนายคนอง     
     พังแพร่ ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล 

                             - สำรวจข้อมูลภายนอก (EIT) ส่งให้ให้ Admin ภายใน 15 มีนาคม 2564 ผู้รับผิดชอบ นางสาว
             ปิยะพันธ์     กรุงไกรจักร ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ,นางธันยพร  สัจจวิเศษ ตำแหน่ง
     เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้อาวุโส,นางสาวศิรัญญา  เปาะทองคำ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 
     ชำนาญงาน,นางอภัสตรี   นวลสีทอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง 

                      - นำเข้าข้อมูลภายนอก (EIT)  ภายในเดือนมีนาคม 2564  ผู้รับผิดชอบ นางสาวจุฑารัตน์  เดช
    สุวรรณ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

                          3. เก็บข้อมูลแบบสำรวจ (IIT) ภายในเดือน พฤษภาคม 2564 ผู้รับผิดชอบ พนักงานส่วนตำบล   
             พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำที่มีอายุงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี (นักทรัพยากรบุคคล ติดตาม) 

      4. เก็บข้อมูลภายนอก (EIT)  พฤษภาคม  2564 ผู้รับผิดชอบ ที่ปรึกษาฯ (นักวิชาการศึกษา 
     และนักวิชาการเกษตร ติดตามหัวข้อประเมิน) 

   5. ตอบแบบสำรวจ OIT  วันที่ 1 มีนาคม-30 เมษายน 2564 ผู้รับผิดชอบดงันี ้
      1 นายสมพร  นุ่นนุ่ม ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รับผิดชอบ 
                               ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมลู 
                                 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน  
                                                    - ข้อมลูพื้นฐาน O1,O2,O5,O6,O7, 
                                                    - การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล O8,O9  
                                ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
                                                      - การดำเนินงาน O13 
                                                      - การให้บริการ O16,O17 
                                             ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                      

                                    - การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล  O25,O26,O27,O28  
                                                   ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
                                                        - การเปิดโอกาสใหเ้กิดการมสี่วนร่วม O32,O33 
                                ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต 
                                                  ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
                                                        - เจตจำนงสจุริตของผูบ้รหิาร O34,O35 
            - การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต O36,O37,O38 
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                                 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
                                   - มาตรการสง่เสรมิความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน    

        O42,O43 
                       2. นายสรุินทร์  ชูสิงห์แค  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   

        รับผิดชอบ 
                  ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมลู 
                  ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน  
         - ข้อมูลพื้นฐาน O4  
                                 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน  
                                   - การดำเนินงาน O10,O11,O12 
                  ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต 
                                  ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
                                  - แผนป้องกันการทุจริต O39,O40,O41 
                      3. นายกฤตวิทย์ ศรีสุข  ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ รับผิดชอบ 
                  ตัวชี้วัดท่ี 9     การเปิดเผยข้อมูล 
                  ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
                                   - ข้อมูลพื้นฐาน O3 
                            ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบรหิารงาน  
                                   - การปฏิบัติงาน O13, 
                                   - การใหบ้รกิาร O14,O15 
                                    ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  
                                  - การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O29,O30,O31 
              4. นางประภารัตน์  รัตนกระจ่าง ตำแหน่งนกัวิชาการเงนิและบญัชี รับผิดชอบ 
        ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล 
                                 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารงบประมาณ 
                                 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ O19,O20 
                  5. นางสาวศิรัญญา  เปาะทองคำ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
                 ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล 
                ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารงบประมาณ  
       - การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุ O21,O22,O23,O24 
              6. นางจารุวรรณ  ชัยศรีอริยกลุ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป รับผิดชอบ 
                      ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมลู 
                                ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารงบประมาณ 
                                - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ O18 

                โดยให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการดังนี ้
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   1 รวบรวมข้อมูลที่ได้รับผิชอบแล้วนำไปเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ลงในเว๊บไซต์  
               องค์การบรหิารส่วนตำบลทรายขาว  
   2 ก๊อบ URL แล้วในเว๊บไซต์องค์การบรหิารส่วนตำบลทรายขาวที่ได้   
     ประชาสัมพันธ์ตามหัวข้อที่รบัผิดชอบลงในระบบ ITA (หัวข้อ OIT) หรือ  
     รายงานผ่าน Admin 
                              3 รายงานผลการดำเนินงานตามหัวข้อที่รบัผิดชอบ ภายใน วันที่ 30 เมษายน   

      2564 โดยรายงานเป็นหนงัสือผ่านผู้บังคับบญัชาตามลำดับช้ัน       

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ 
 -ไม่ม-ี 
ประธาน ไม่ทราบว่ามีใครซักถามอะไรอีกบ้าง 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธาน ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม 
ปิดประชุม เวลา 10.00 น.            
    
  
 
 
                                                      (ลงช่ือ)         สมพร  นุ่นนุ่ม          ผูจ้ดรายงานการประชุม 
                                                                    (นายสมพร  นุ่นนุ่ม) 
 
 
                                                     (ลงช่ือ)         จันทนา  คงเกต ุ         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                   (นางจันทนา  คงเกต)ุ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


