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ค าสั่งเทศบาลต าบลเวียงเทิง 
ที่   053  /2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

............................ 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้แนวคิด “Open to 
Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญของการประเมิน ITA ที่มาจากการ “เปิด” 2 ประการ คือ 
“เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้ 
และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและประชาชน
ผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงาน
ภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและน าไปสู่การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน 
  ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในภาพรวมของการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลเวียงเทิง และเพ่ือให้ส่วนราชการจัดเตรียมข้อมูล ได้ตรงประเด็น ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันตามก าหนดเวลาที่ ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด จึงแต่งตั้งคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 
  คณะท างานแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง  

1. ว่าที่ร้อยตรีต่อตระกูล วรรณสอน ปลัดเทศบาล  หัวหน้าคณะท างาน 
2. นายพิสิษฐ์พงศ์ ยะแสง  รักษาการหัวหน้าส านักปลัด คณะท างาน 
3. นายไพรัช  มหาวงศนันท์  ผอ.กองสาธารณสุข  คณะท างาน 
4. นายสุริยงค์  แก้วก้อ   ผอ.กองช่าง   คณะท างาน 
5. นางรัตน์ตานี  สิทธินนท์  ผอ.กองคลัง   คณะท างาน 
6. นายประพันธ์  เมืองอินทร์  รักษาการ ผอ.กองการศึกษา   คณะท างาน 
7. นายเทิดศักดิ์  พัฒนะ   นิติกร    เลขานุการ 
8. นางจิรวรรณ  วงศนันท์  เจ้าพนักงานธุรการ              ผช.เลขานุการ 
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 คณะท างานแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง 

1. ว่าที่ร้อยตรีต่อตระกูล วรรณสอน ปลัดเทศบาล  หัวหน้าคณะท างาน 
2. นายพิสิษฐ์พงศ์ ยะแสง  รักษาการหัวหน้าส านักปลัด คณะท างาน 
3. นายไพรัช  มหาวงศนันท์  ผอ.กองสาธารณสุข  คณะท างาน 
4. นายสุริยงค์  แก้วก้อ   ผอ.กองช่าง   คณะท างาน 
5. นางรัตน์ตานี  สิทธินนท์  ผอ.กองคลัง   คณะท างาน 
6. นายประพันธ์  เมืองอินทร์  รักษาการ ผอ.กองการศึกษา   คณะท างาน 
7. นางเทียมแข  ลีหัวสระ  ผอ.โรงเรียนเทศบาล  คณะท างาน 
8. นางชนัฎนันท์  ติ๊บประใจ  นักทรัพยากรบุคคล  คณะท างาน 
9. นายเทิดศักดิ์  พัฒนะ   นิติกร    เลขานุการ 
10. นางจิรวรรณ  วงศนันท์  เจ้าพนักงานธุรการ              ผช.เลขานุการ 

 คณะท างานแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมระบุ URL เพื่อ
เชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่ีอยู่ของการเปิดเผยข้อมูลและระบุค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบค าตอบ 

1. ว่าที่ร้อยตรีต่อตระกูล วรรณสอน ปลัดเทศบาล  หัวหน้าคณะท างาน 
2. นายพิสิษฐ์พงศ์ ยะแสง  รักษาการหัวหน้าส านักปลัด คณะท างาน 
3. นางกนิษดา  เมืองอินทร์  นักประชาสัมพันธ์      เลขานุการ 
4. นางสาวนัฐศิญา  ภู่ทอง  พนักงานจ้างเหมา        ผช.เลขานุการ 

 มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  1. ด าเนินงานในตัวชี้วัดที่รับผิดชอบตามรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และตอบแบบส ารวจ IIT, EIT, OIT ทาง
ระบบ ITAS 
  2. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบงาน จัดเตรียมข้อมูลส าหรับด าเนินการ ITA ให้เป็นปัจจุบัน
และเตรียมการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์เทศบาลต าบลเวียงเทิง www.wiangthoeng.go.th  
 3. รายงานผลการด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่  18 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 

 

(นายสิงห์ทอง  หนุนน าสิริสวสัดิ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงเทิง 

http://www.wiangthoeng.go.th/

