
 
 

ค ำส่ังเทศบำลต ำบลท่ำเกษม 
384 /2564 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร และคณะท ำงำน โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
(Integrity    and Transparency Assessment : ITA) ในกำรด ำเนินงำนของ 

เทศบำลต ำบลท่ำเกษม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
............................................................................... 

ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ(ส ำนักงำน ป.ป.ช.)  
ได้ด ำเนินกำดรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนรัฐ (Integrity    and 
Transparency Assessment : ITA)  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  โดยใช้แนวทำงและเครื่องมือกำร
ประเมินตำมท่ีส ำนักงำน ป.ป.ช.ก ำหนด ประกอบกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580)  นั้น  

            ดังนั้น  เทศบำลต ำบลท่ำเกษม จึงเห็นควำมส ำคัญของกำรประเมินดังกล่ำว เปรียบเสมือน
เครื่องมือตรวจสุขภำพองค์กรประจ ำปี เพื่อให้ทรำบถึงสถำนะและปัญหำกำรด ำเนินงำนด้ำนคุณธรรมและควำม
โปร่งใสขององค์กรซึ่งจะช่วยให้สำมำรถน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำองค์กรให้มีประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน กำรให้บริกำรสำมำรถอ ำนวยควำมสะดวก และตอบสนองต่อประชำชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบำยกับกระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัด จึงแต่งต้ังคณะท ำงำน/
คณะกรรมกำรเพื่อสนับสนุนกำรประเมนิคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของเทศบำลเทศบำล
ต ำบลท่ำเกษมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  โดยมีองค์ประกอบคณะท ำงำน/คณะกรรมกำร และอ ำนำจ
หน้ำที่ ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย  
 1. นำยวิเชียร    สุคนธประทีป  นำยกเทศมนตรี    ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยสังขำล    จันลำ   รองนำยกเทศมตรี        รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงสำวรุจิรำ  พงศ์พันธุ์พิเชฐ  รองนำยกเทศมตรี  รองประธำนกรรมกำร 
 4  นำยวิบูลสุข  ตัณจักรวรำนนท์  ปลัดเทศบำล    กรรมกำร 
 5. นำยสุริยำ  ผลำหำญ  หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล  กรรมกำร 
 6. นำยเฉลย  ธนะภูมิชัย  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง   กรรมกำร 
 7. นำงศิริพร ชำญชำติณรงค์  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง   กรรมกำร 
 8. นำยณดนธ์  พรศิลป์   ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรสุขและส่ิงแวดล้อม กรรมกำร 
 9. นำงสำวเกตน์นิภำ  ไกรจะบก  รองปลัดเทศบำล   กรรมกำร/เลขำนุกำร 

 
มีหน้ำที่ 
  1. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ แก้ไขปัญหำ อุปสรรค ในกำรจัดท ำ รวบรวม ข้อมูล เอกสำรหลักฐำน 

กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  
 
 



2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลำกรในสังกัดตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภำยใน 
 (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)  

3. ส่งเสริม สนับสนุน ประชำสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละหน่วยงำนตอบ 
แบบ วัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

2. คณะท ำงำน ประกอบด้วย 
1. นำยวิบูลสุข  ตัณจักรวรำนนท์  ปลัดเทศบำล   ประธำนคณะท ำงำน 

 2. นำยสุริยำ  ผลำหำญ  หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล  คณะท ำงำน 
 3. นำยเฉลย  ธนะภูมิชัย  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง   คณะท ำงำน 
 4. นำงศิริพร ชำญชำติณรงค์  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง   คณะท ำงำน 
 5. นำยณดนธ์   พรศิลป์   ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรสุขและส่ิงแวดล้อม  คณะท ำงำน 
 6. นำงสำวสุวรำงค์  แสวงมงคล  นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร  คณะท ำงำน 
 7. นำงสำววิไลวรรณ  คงหอม  จพง.กำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน  คณะท ำงำน 
 8. นำงสุชำดำ คงมั่นกลำง  นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร  คณะท ำงำน 
 9. นำยชูศักดิ์  บุญมำ   นักบริหำรงำนคลัง   คณะท ำงำน 
 10.นำงอัญญำณี สังข์สวัสด์ิ  เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ปฏิบัติงำน คณะท ำงำน 
 11.นำงสำวกุลนันท์  ปลอดแก่นทอง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนฯ  คณะท ำงำน 
 12.นำยภุชงค์      คงมั่นกลำง  เจ้ำพนักงำนป้องกันปฏิบัติงำน  คณะท ำงำน 
 13.นำยวัชรำงกูร    แก้วพัฒน ์  พนักงำนขับรถยนต์   คณะท ำงำน 
 14.นำงสำวเบญจวรรณ  ดำวเศษ  นักวิชำกำรสำะรณสุขปฏิบัติกำร  คณะท ำงำน 
 15..นำงสำวสมหญิง  บ่ำงสมบูรณ์  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร   คณะท ำงำน 
 16นำงสำวศุฑำทิพย์  ถิธิสุข  ผู้ช่วยนักวิเครำะห์   คณะท ำงำน 
 17.นำงสำวสุกัลญำ  ดุลศิลย์  ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน   คณะท ำงำน 
 18.นำงสำวมำริสำ   สุคนธประทีป ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล   คณะท ำงำน 
 19.นำยอ ำนวยโชค  ภูมิวำลย์  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร   คณะท ำงำน 
 20นำงสำวศิริลักษณ์  ชุ่มช่ืน  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร   คณะท ำงำน 
 21.นำงสำวพิชญำ  จันทกุมำร  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้  คณะท ำงำน 
 22.นำยปรีชำ        พูลเมือง  ผู้ช่วยนำยช่ำงส ำรวจ   คณะท ำงำน 
 23.นำยประดิษ      ยังกิจ  ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ   คณะท ำงำน 
 24.นำยเนตรวัฒน์   ใจสุข  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร   คณะท ำงำน 
 25.นำงสำวเกตน์นิภำ  ไกรจะบก  รองปลัดเทศบำล     คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  
1. จัดเตรียม ข้อมูล รวบรวมเอกสำร หลักฐำน ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะขึ้นเว็บไซต์ 

เทศบำลให้เป็นปัจจุบัน  
2. จัดเตรียม ประสำนงำนส่งรำยช่ือบุคลำกรภำครัฐ ท่ีปฏิบัติงำนระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 

(นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีประธำนสภำ 
เทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล เลขำนุกำรสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล ปลัดเทศบำล รอง 
ปลัดเทศบำล ผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำส ำนัก หัวหน้ำงำน ข้ำรำชกำรระดับปฏิบัติกำรทรงคุณวุฒิข้ำรำชกำรระดับ  
ปฏิบัติงำน ทักษะพิเศษ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำงท่ัวไป และลูกจ้ำงประจ ำ) เพื่อตอบแบบวัดกำร 
รับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภำยใน  

3. ประชำสัมพันธ์ แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำแก่ บุคลำกรเทศบำล และประชำชน นิติบุคคล บริษัทเอกชน  
 



 
หรือหน่วยงำนของรัฐ ซึ่งมำรับบริกำร หรือมำติดต่อเทศบำล ประกอบด้วย ผู้เสียภำษี ผู้ขอกำรอนุมัติอนุญำต 
ตำมระเบียบ หรือเทศบัญญัติ ผู้ขอรับรัฐสวัสดิกำรต่ำงๆ บริษัทผู้เสนองำนซื้อ จ้ำง บริษัทผู้ได้รับคัดเลือก ท่ีมีต่อ
กำรบริหำรงำนของผู้บริหำร กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี และกำรท ำงำน ด้ำนต่ำง ๆ ตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้
มีส่วนได้เสียภำยใน และภำยนอก  

4. ประชำสัมพันธ์ แนะน ำวิธีกำร ข้ันตอน ช่องทำงเข้ำระบบกำรประเมิน ITA Online เช่น QR code 
หรือ Web responsive ท่ีเว็บไซต์ภำยในหน่วยงำน หรือกำรประชำสัมพันธ์ภำยในหน่วยงำนด้วยวธิกีำรต่ำง ๆ 
เพื่อให้บุคลำกรเทศบำล ประชำชน นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงำนของรัฐ สำมำรถเข้ำสู่ระบบกำร 
ประเมิน ITA Online ได้ด้วยตนเอง ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมำยด ำเนินกำรจัดท ำ รวบรวม เอกสำรหลักฐำน และ
ประชำสัมพันธ์กำรตอบ แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภำยใน และภำยนอก ตำมกรอบกำรประเมิน ITA ให้
เป็นไปด้วย ควำมเรียบร้อย  

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  17   เดือนธันวำคม  พ.ศ.2564 

 

(นำยวิเชียร   สุคนธประทีป) 
นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำเกษม 

 
 


