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ในการให้ความส าคัญกบัการปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงานด้านคณุธรรมและ 

ความโปร่งใส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



ประชุมคณะกรรมการและคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

          นายดิชา คงศรี ผู้อ านวยการเขตทวีวัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อมอบนโยบาย          
แนวทางการด าเนินงาน การก ากับติดตามการด าเนินงานและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้    
บรรลุเผลส าเร็จ ด าเนินการเม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมเทพผดุงพร ส านักงานเขตทวีวัฒนา 



ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

          นายดิชา คงศรี ผู้อ านวยการเขตทวีวัฒนา เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทาง การด าเนินงานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้ข้าราชการและลูกจ้างทราบ 
เพื่อให้บุคลากรในส านักงานเขตทวีวัฒนาทุกคน เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน เพื่อยกระดับ
คุณธรรม ความโปร่งใสและภาพลักษณ์ที่ดีของส านักงานเขตทวีวัฒนา ด าเนินการเมื่อวันที่ 25 มกราคม 
2565 ณ ห้องประชุมเทพผดุงพร ส านักงานเขตทวีวัฒนา 



ประชุมติดตามการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

        นายดิชา คงศรี ผู้อ านวยการเขตทวีวัฒนา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเขตทุกสัปดาห์ เพื่อติดตาม
ผลการด าเนินงานตามนโยบายต่างๆ ตลอดจนก ากับติดตามการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) พร้อมเน้นย้ าการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยให้หัวหน้าฝ่าย
ทุกฝ่ายก ากับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ เพื่อยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใส และภาพลักษณ์ที่ดีของส านักงานเขตทวีวัฒนา 



ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

        นายดิชา คงศรี ผู้อ านวยการเขตทวีวัฒนา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อชี้แจง
แนวทางการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน เพื่อยกระดับ
คุณธรรม ความโปร่งใสและภาพลักษณ์ที่ดีของส านักงานเขตทวีวัฒนา ด าเนินการเม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม  



ประกาศนโยบาย มาตรการสง่เสริมคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงาน 

        นายดิชา คงศรี ผู้อ านวยการเขตทวีวัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เขต 
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อแจ้งข้อราชการ นโยบายต่างๆ รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของชุมชน ตลอดจนประกาศ
นโยบายมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) พร้อมให้ชุมชน 
ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานของส านักงานเขตและบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ 
เพื่อยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใส และภาพลักษณ์ที่ดีของส านักงานเขตทวีวัฒนา 



   

 
 

 

 ค ำสั่งส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ 
ที่ 42/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  
              ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

 
 

ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำน 
ให้ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตำมแนวทำงกำรประเมินที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด  

เพ่ือให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ของ
ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ ด ำเนินกำรได้ตำมวัตถุประสงค์และบรรลุเป้ำหมำยตำมกรอบแนวทำงกำรประเมินของ
ส ำนักงำนเขต กรุงเทพมหำนคร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล   
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) ประกอบด้วย 

 1.1 ผู้อ ำนวยกำรเขตทวีวัฒนำ ประธำนกรรมกำร 
 1.2 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรเขตทวีวัฒนำ รองประธำนกรรมกำร 
 1.3 หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝ่ำย กรรมกำร 
 1.4 หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 1.5 นำงสำวมำณิตำ  เทพยำ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ฝ่ำยปกครอง 

โดยมีหน้ำที่บริหำร วำงแผน ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำร ก ำกับดูแล ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ
และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนแก่คณะท ำงำน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผล สำมำรถขับเคลื่อนงำนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม น ำไปสู่กำรปฏิบัติได้ และสำมำรถแก้ไขปัญหำอุปสรรค
ที่อำจเกิดข้ึนระหว่ำงกำรด ำเนินงำน โดยด ำเนินกำรตำมกรอบแนวทำงท่ีส ำนักงำน ป.ป.ช.ก ำหนด 

2. คณะท ำงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(ITA) ประกอบด้วย 

 2.1  นำงพนัสดำ  ทองฝำก ประธำนคณะท ำงำน 
  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรเขตทวีวัฒนำ 
 2.2 นำงสำวอัญญำรัตน์  รัตนวิโรจน์ คณะท ำงำน 
  หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง 
 2.3  นำยณรงค์  รักษ์คิด คณะท ำงำน 
  หัวหน้ำฝ่ำยโยธำ 
 

2.4  นำงสำวนันทญำ...   
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 2.4 นำงสำวนันทญำ  เขียวแสวง คณะท ำงำน 
  หัวหน้ำฝ่ำยสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำล 
 2.5  นำงจิรนันท์  พรหมเมศร์ คณะท ำงำน 
  หัวหน้ำฝ่ำยรำยได้ 
 2.6 นำงนิชำภำ  ไชยศรี คณะท ำงำน 
  หัวหน้ำฝ่ำยรักษำควำมสะอำดและสวนสำธำรณะ 
 2.7 นำงพิกุล  หงษ์วิไล คณะท ำงำน 
  หัวหน้ำฝ่ำยกำรศึกษำ 
 2.8 นำงสำวนงคลักษณ์  โคเต็ม คณะท ำงำน 
  หัวหน้ำฝ่ำยกำรคลัง 
 2.9 นำยเอกชัย  สุกแดง คณะท ำงำน 
  หัวหน้ำฝ่ำยเทศกิจ 
 2.10 นำงสำวยุคล  เดชประดิษฐ์ คณะท ำงำน 
  หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม 
 2.11 นำงสำวกิตติยำ  เนตรคุณโพธิ์เจริญ คณะท ำงำน 
  รักษำกำรในต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยทะเบียน 
 2.12 นำงสำวอำทิตยำ  ทองม ี คณะท ำงำน 
  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน ฝ่ำยทะเบียน 
 2.13 นำงธันญ์วริน  เปรมสินรัตนชัย คณะท ำงำน 
  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน ฝ่ำยโยธำ 
 2.14 นำยปำรเมศ  พัฒนำ คณะท ำงำน 
  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน ฝ่ำยสิ่งแวดล้อมฯ 
 2.15 นำงสำวทับทิม  ทองจันทร์ คณะท ำงำน 
  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน ฝ่ำยรำยได้ 
 2.16 นำงโสภิดำ  ปรำบนคร คณะท ำงำน 
  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน ฝ่ำยรักษำควำมสะอำดฯ 
 2.17 นำงอัญชลี  รังษีสุทธิรัตน์ คณะท ำงำน 
  นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร ฝ่ำยกำรศึกษำ 
 2.18 นำยปภำกร  สินช่วย คณะท ำงำน 
  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน ฝ่ำยกำรคลัง 
 2.19 นำยไพรรงณ์  มัดจันทร์ คณะท ำงำน 
  นิติกรช ำนำญกำร ฝ่ำยเทศกิจ 
 2.20 นำงจันทรำ  หอมประทุม คณะท ำงำน 
  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ 
 2.21 นำงสำวมำณิตำ  เทพยำ คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
      นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ฝ่ำยปกครอง 
 2.22 นำงสำวสีวิกำ  ศิริเรือง คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
  เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร ฝ่ำยปกครอง 

โดยมีหน้ำที่... 
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 โดยมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
 1) ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูล เอกสำร และหลักฐำน ตำมกรอบกำรประเมินคุณธรรมและ

ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ตำมที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด  
2) นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน และเจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ ฝ่ำยปกครอง 

ด ำเนินกำรประสำน ติดตำม รวบรวมเอกสำรหลักฐำนตำมกรอบกำรประเมินฯ น ำเข้ำและเผยแพร่ข้อมูลผ่ำน
เว็บไซต์ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ หรือระบบสำรสนเทศอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

3) สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 
4) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  4  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2565 
 
 

                    (นำยดิชำ  คงศรี) 
                                    ผู้อ ำนวยกำรเขตทวีวัฒนำ 

 
 


