
 

 
 

 

                                                                                                                
คําสั่งเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

ที่  149 /2564 
เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

Integrity & Transparency Assessment (ITA) ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
................................................. 

  ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ไดบันทึกตกลงความรวมมือกับ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment (ITA) ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เสนอการบูรณาการ
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน(Integrity Assessment) หนวยงานภาครัฐและดัชนีวัดความโปรงใสของ
หนวยงานภาครัฐของสํานักงาน ป.ป.ช.เขาดวยกัน เพ่ือใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของสํานักงาน ป.ป.ช.มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเปนการสรางเครื่องมือการประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ(Perception Base)
และหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Baesd) เขาดวยกัน โดยมุงหวังใหเกิดการบริหารงานที่โปรงใสและเปนธรรมใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันจะนําไปสูการสรางความรวมมือและการสรางเครือขายในการตอตานการทุจริตอยางเปน
ระบบ นํามาซึ่งประโยชนสุขตอประชาชนและประเทศชาติตอไป  นั้น 
 

  เพื่อใหการดําเนินการตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน Integrity & 
Transparency Assessment (ITA) ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล เปนไปดวยความเรียบรอยโดยมุงหวังใหเกิดการ
บริหารงานที่โปรงใสและเปนธรรมในองคกรและอยูในมาตรฐานของการจัดระดับ Integrity Assessment จึงแตงตั้ง
คณะทํางานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการ
ดําเนินการตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ Evidence – Baesd Integrity Transparency Assessment:EBIT) 
ดังนี้ 
  1. คณะทํางานดานการกําหนดนโยบายตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลรูสะมิแล Integrity & Transparency Assessment (ITA) 
  1. นายบันเทิง  ลองจันทร   ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกฯ    ประธานคณะทํางาน 
  2. นางสาวเนตรชนก  ดําลอง  รองปลัดเทศบาล          รองประธานคณะทํางาน 
  3. นายเสะยูนุ  เสะอาลี   ผูอํานวยการกองคลัง               คณะทํางาน 
  4. นายภูรพล  วานิชรักษ   ผูอํานวยการกองชาง                คณะทํางาน 
  5. นายสุรัช  หวันนุรัตน            รก.หัวหนาสํานักปลัด               คณะทํางาน 
  6. นายซุลกิฟหลี  รอเกต   รก.ผูอํานวยการกองการศึกษา              คณะทํางาน 
  7. นางสาววลีพร  หิรัญสาล ี                  หัวหนาฝายบรหิารงานคลัง              คณะทํางาน 
  8. นายสุรัช  หวันนุรัตน            หัวหนาฝายอํานวยการ               คณะทํางาน 
  9. นางภัทรลักษณ  ประดับ  หัวหนาฝายการโยธา                คณะทํางาน
  10. นางสาวเฉลิมพร  แซตั้ง  นิติกร         คณะทํางานและเลขานุการ 
           / 2. โดยคณะ....... 
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  โดยคณะทํางานมีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี้ 
  1. ใหคําปรึกษาแนะนํา เพ่ือใหการดําเนินการตามหลักเกณฑและตัวชี้วัดโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลรูสะมิแล Integrity & Transparency Assessment (ITA) เปนไป
ดวยความเรียบรอย เหมาะสม บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
  2. ติดตามและประเมินผลตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของ
เทศบาลตําบลรูสะมิแล Integrity & Transparency Assessment (ITA) 
  2. คณะทํางานตามแบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษ 
  1. นางสาวเนตรชนก  ดําลอง  รองปลัดเทศบาล               ประธานคณะทํางาน 
  2. นายเสะยูนุ  เสะอาลี   ผูอํานวยการกองคลัง               คณะทํางาน 
  3. นายภูรพล  วานิชรักษ   ผูอํานวยการกองชาง                คณะทํางาน 
  4. นายสุรัช  หวันนุรัตน            รก.หัวหนาสํานักปลัด               คณะทํางาน 
  5. นายซุลกิฟหลี  รอเกต   รก.ผูอํานวยการกองการศึกษา              คณะทํางาน 
  6. นางสาววลีพร  หิรัญสาล ี                  หัวหนาฝายบรหิารงานคลัง              คณะทํางาน 
  7. นายสุรัช  หวันนุรัตน             หัวหนาฝายอํานวยการ               คณะทํางาน 
  8. นางภัทรลักษณ  ประดับ  หัวหนาฝายการโยธา                คณะทํางาน 
  9. นางฮามีดะห  โตะแวอาลี  นักทรัพยากรบุคคล     คณะทํางาน 
  10. นางสาวอัจฉราภรณ  ศิลปะ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน    คณะทํางาน 
  11. นายมาโนช  ชินเกียรติสกุล  นิติกร         คณะทํางาน 
  12. นางศศธิร  คํามุลนา   นักบริหารงานทั่วไป     คณะทํางาน 
  13. นายขจร  กําลดพิศ   เจาพนักงานพัฒนาชุมชน     คณะทํางาน 
  14. นางปริชญา  วิเศษสุวรรณภูม ิ นักวิชาการเงนิและบัญช ี     คณะทํางาน 
  15. นางสาวสุนทรียา  อาแว  เจาพนักงานการเงินและบัญชี    คณะทํางาน 
  16. นางแวตีปะห  กาซอ   เจาพนักงานพัสดุ      คณะทํางาน 
  17. นางสาวหทัยพัสร  ธีระนานนท เจาพนักงานจัดเก็บรายได     คณะทํางาน 
  18. นางสาวดรรมาวรรณ  มะเด็ง  นักวิชาการสุขาภิบาล     คณะทํางาน 
  19. นางวราภรณ จันทรมาลี  เจาพนักงานธุรการ (กองชาง)     คณะทํางาน 
  20. นางสาวศิริลักษณ  ชูอองสกุล       เจาพนักงานธุรการ (สํานักปลัด)     คณะทํางาน 
  21. นางสาววไลลักษณ  แกวโกเมร เจาพนักงานธุรการ (กองการศึกษา)    คณะทํางาน 
  22. นางสาวอารีย  คลายกุง  เจาพนักงานธุรการ (กองคลัง)    คณะทํางาน 
  23. นางสาวเฉลิมพร  แซตั้ง                  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร    คณะทํางานและเลขานุการ 
  24. นายพลวชิญ  รัตนวิมล   ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  คณะทาํงานและผูชวยเลขานุการ 
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  โดยคณะทํางานมีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี้ 
  ดําเนินงานและจัดเตรียมเอกสารขอมูลตามแบบสํารวจความโปรงใสภายในองคกร เพ่ือรองรับการ
ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลรูสะมิแล Integrity & Transparency 
Assessment (ITA) 
  ใหผูที่ไดรับมอบหมายดําเนินการตามหลักเกณฑและตัวชี้วัด ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหยกเลิกคําสั่งเทศบาลตําบลรุสะมิแล ที่ 1488/2559  
ลงวันที่ 4 เดือนธันวาคม 2563 และใหใชคําสั่งนี้แทน 
 
 
 

           ทั้งนี ้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 

             สั่ง  ณ  วันที่    4   เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ.  2564 
                                                        

                                                                   
                 (นายบันเทิง   ลองจันทร) 
                ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล  ปฏิบัติหนาที่ 
                       นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 
 

 


