
 
 
 
 

คําส่ังเทศบาลนครตรัง 
ท่ี 117 / ๒564 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITAS) 
ในการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง  

------------------------------------------ 
   ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดดําเนินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐท่ีเขารวมการประเมินฯ ไดปรับปรุงแกไขและพัฒนาหนวยงาน
ใหมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานภายใตมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศและเพ่ือขับเคลื่อนให
หนวยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤตมิิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
    เพ่ือใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง
เปนไปดวยความเรียบรอยและเปนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติกําหนด จึงขอยกเลิกคําสั่งเทศบาลนครตรังท่ี ๑๔๖๔/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แตงตั้งพนักงานเทศบาลเพ่ือรับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITAS) 
และขอแตงตั้งพนักงานเทศบาลนครตรัง เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในการดําเนินงานดังกลาวขางตน ดังตอไปนี้ 
1. คณะกรรมการท่ีปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
 1.1 นายวัลลภ  ชวยบํารุง ปลัดเทศบาลนครตรัง ประธานกรรมการ 
 1.2 นางจันทิพย  รังสิปราการ รองปลัดเทศบาลนครตรัง กรรมการ 
 1.3 นางสาวน้ําทิพย แสงศรีจันทร รองปลัดเทศบาลนครตรัง กรรมการ 
 1.4 นายฉัตรชัย ชูผอม หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล กรรมการ 
 1.5 นางสาวจันทรเพ็ญ  พลเดช หวัหนาฝายแผนงานและงบประมาณ กรรมการ 
 1.6 นายดนัย  เหมนุกูล หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ เลขานกุาร 
 1.7 นางสาวนุชนภางค  ชัณวิจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ ผูชวยเลขานุการ 

 

มีหนาท่ี 
    ๑. ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ แนะนํา กํากับ ติดตาม จัดระบบการดําเนินการ อํานวย
ความสะดวก สนับสนุน ชวยเหลือ ติดตามการดําเนินการประเมินใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ให
คําแนะนําในการแกไขปญหาใหกิจกรรมการประเมินเปนไปดวยความเรียบรอย และมีหนาท่ีตรวจสอบการ
เปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ของเทศบาลนครตรัง ใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด  

๒. คณะทํางานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
 2.1 นายวัลลภ  ชวยบํารุง ปลัดเทศบาลนครตรัง ประธานคณะทํางาน 
 2.2 นางจันทิพย  รังสิปราการ รองปลัดเทศบาลนครตรัง คณะทํางาน 
 2.3 นางสาวน้ําทิพย แสงศรีจันทร รองปลัดเทศบาลนครตรัง คณะทํางาน 

๑.๔ นายฉัตรชัย… 
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 2.4 นายฉัตรชัย ชูผอม หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล คณะทํางาน 
 2.5 นายวิจิตร  ดวงอินทร ผูอํานวยการสํานักการชาง คณะทํางาน 

 2.6 นายชํานาญ  เรืองมาก ผูอํานวยการสํานักการศึกษา คณะทํางาน 

 2.7 นางสาววนิดา  ทะระเกิด ผูอํานวยการกองคลัง คณะทํางาน 

 2.8 นายมนะ  โสสนุย ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม คณะทํางาน 

 2.9 นายรณรงค  ทรัพยปรุง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม คณะทํางาน 

 2.10 นายประสาท  พุทธาไฝ ผูจัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง คณะทํางาน 

 2.11 นายอารี การีมี นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ คณะทํางาน 

 2.12 นายกําธร  ไตรบุญ ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย) 

คณะทํางาน 

 2.13 นายจรวย  บุญลอม ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร) 

คณะทํางาน 

 2.14 นางปญจมน  ชุมคช ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 
(บานนาตาลวง) 

คณะทํางาน 

 2.15 นายโชติวรรธน  มุสิกะชะนะ ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 

คณะทํางาน 

 2.16 นางธันยากร  แพกุล ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) 

คณะทํางาน 

 2.17 นายสุภาษิต  กัณฐสุทธิ ์  ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

คณะทํางาน 

 2.18 นายทวีสิทธิ์  สมัครกิจ ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 7 
(วัดประสิทธิชัย) 

คณะทํางาน 

 2.19 นายอภิรักษ  นาคฤทธิ ์ ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝนท่ีเปนจริง) 

คณะทํางาน 

 2.20 นางสาวจันทรเพ็ญ  พลเดช หวัหนาฝายแผนงานและงบประมาณ คณะทํางาน 
 2.21 นายดนัย  เหมนุกูล หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ เลขานุการ 
 2.22 นางสาวนุชนภางค  ชัณวิจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ ผูชวยเลขานุการและ

Admin ระบบ 

มีหนาท่ี 
   ๑. สงเสริม สนับสนุน ใหบุคลากรในหนวยงานตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
   ๒. สงเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ ใหผูรับบริการ ผู มีสวนไดสวนเสียของแตละ
หนวยงานตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) 
 

๓. จัดเตรียมขอมูล … 



.....................................ราง 

...................................พิมพ 

..................................ตรวจ 
...................................ทาน 
........................หัวหนางาน 

หัวหนาฝาย 
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   ๓. จัดเตรียมขอมูล รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
(OIT) ข้ึนเว็บไซตเทศบาลใหเปนปจจุบัน 
   ๔. ผูดูแลระบบของหนวยงาน (Admin หนวยงาน) มีหนาท่ีลงทะเบียนและเปดใชงาน
ระบบ ITAS ประสานงานในข้ันตอนดําเนินการประเมินกับผูท่ีเก่ียวของ และตอบคําถามตามแบบตรวจการ
เปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ตามแนวทางท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 
   ๕.  รวบรวมขอมูลรายชื่อผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกในแตละหนวยงาน สงให Admin 
หนวยงาน นําเขาขอมูลในระบบ ITAS ในการเตรียมการประเมิน 

  ท้ังนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   สั่ง  ณ  วันท่ี   26   เดือน มกราคม  พ.ศ. 256๔ 
 
 
 
       (นายวัลลภ  ชวยบํารุง) 
               ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาท่ี  

       นายกเทศมนตรีนครตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


