
๑ 5500790003666 นายวรจักร  วงศ�ลังกา รองปลัด อบต. อบต.ศรีค้ํา 09-5453-5741 Worachakwonglangka@gmail.com

๓ 1570790000435 นายทวีศักดิ์ เสาร�ธรรม เจ�าพนักงานป�องกันฯ อบต.ศรีค้ํา 09-4880-5380 Thaveesak_585@hotmail.com

๔ 1570750080889 นายประจักร�      อินแก�ว พนักงานขับรถยนต� อบต.ศรีค้ํา 08-9636-5240 jak-tik@hotmail.com

๕ 3570700895051 นายพงษ�พันธ�     ยาวินันท� พนักงานดับเพลิง อบต.ศรีค้ํา 08-6915-2932 pongpun_pun11@hotmail.com

๖ 1579900431174 นายอุกฤษฎ�  วงค�ตา คนงานทั่วไป อบต.ศรีค้ํา 08-7357-0636 devil_batman@hotmail.com

๗ 3570700607307 นางธนัทพร  เมืองสุวรรณ คนงานทั่วไป อบต.ศรีค้ํา 08-4224-0196 chanalporn0196@gmail.com

๘ 1570700607307 นายเฉลิมศักดิ์  เหลี่ยมแฉ�ง คนงานทั่วไป อบต.ศรีค้ํา 08-2386-0677 nook_mwk@hotmail.com

๙ 3570700968253 นางภินวรรณ  รินนายรักษ� ผอ.กองคลัง อบต.ศรีค้ํา 08-1287-8931 Nong-porn2512@hotmail.com

๑๐ 3102200193029 น.ส.สุธาทิพย�  สุทธศิลป� เจ�าพนักงานจัดเก็บรายได� อบต.ศรีค้ํา 08-2642-9349 Y.suttasin@gmail.com

๑๑ 1579900259321 น.ส.ธนวรรณ  ประมูล คนงานทั่วไป อบต.ศรีค้ํา 08-5107-7518 thanawan_meen_@hotmail.com

๑๒ 3570700895809 นายบพิธ  เดชะบุญ ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ อบต.ศรีค้ํา 09-4456-5730 blendd1@outlook.com

๑๓ 3570700096434 นายนพดล คําเงิน ผู�ช�วยนายช�างโยธา อบต.ศรีค้ํา 08-6922-4765 ting_liver@hotmail.com

๑๔ 3570700766502 น.ส.ชนัญชิดา  ป�งยอง นักวิชาการศึกษา อบต.ศรีค้ํา 09-7926-4150 Tp.chida@gmail.com

๑๕ 1560600037715 น.ส.ณัฐชวิภรณ�  จิตต�เรืองบุญ นิติกร อบต.ศรีค้ํา 09-6650-4550 toomnat@hotmail.com

๑๖ 3570700624929 นายทนงศักดิ์  จันโย ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ อบต.ศรีค้ํา 09-4558-4021 Kames_army@hotmail.com

แบบกรอกรายชื่อเจ�าหน�าที่ภายในหน�วยงาน สําหรับการเก็บข�อมูลจากแบบสํารวจความคิดเห็นผู�มีส�วนได�ส�วนเสียภายในหน�วยงาน

 (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA 2563) 

หน�วยงาน  องค�การบริหารส�วนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแม�จัน  จังหวัดเชียงราย

เบอร�โทรศัพท�บ�าน

เบอร�โทรศัพท�มือถือ
ลําดับ หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ชื่อ – สกุล ตําแหน�ง สังกัด E – mail
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๑๗ 3570101017758 นางวรรณภา  สุมา ครู อบต.ศรีค้ํา 08-7786-6340 wansumar2511@gmail.com

๑๘ 3570700603255 นางสุพัตรา  ตันอินทร� ครู อบต.ศรีค้ํา 08-9432-4768 tunin001@hotmail.com

๑๙ 3570500717982 นายชิษณุพงศ�  ทรัพย�ศิริธรโชติ ครู อบต.ศรีค้ํา 08-9900-6797 Tp.chida@gmail.com

๒๐ 1570700084448 น.ส.พัศธนัญญา เกษสุดาภรณ�ศักดิ์ ผู�ช�วยครู(พละ) อบต.ศรีค้ํา 08-6797-9642 shishoku.m@gmail.com

๒๑ 3570700062045 นายศรัญ�ู  สมศรี ผู�ช�วยครู(คอมพิวเตอร�) อบต.ศรีค้ํา 08-0442-1169 Aeknawan@hotmail.com

๒๒ 3570700611011 นายประสิทธ�  เหล�ารินทอง ภารโรง อบต.ศรีค้ํา  - saoschoolsripole@hotmail.com

๒๓ 3570700906100 นางแสงเดือน  ดวงคํา ครูผู�ดูแลเด็ก อบต.ศรีค้ํา 08-9429-7098 duangkhamoo1@gmail.com

๒๔ 3570700589376 นางอัญชริการ�  จิตทาน ครู อบต.ศรีค้ํา 08-0131-1934 auncharika1@hotmail.com

๒๕ 1570700093960 น.ส.อําพร  แสนสุขป�ญญาดี ครูผู�ดูแลเด็ก อบต.ศรีค้ํา 08-4614-0766 amporn2530@hotmail.com

๒๖ 3570700621245 นางจงรักษ�   ทัญญาสัก ครูผู�ดูแลเด็ก อบต.ศรีค้ํา 08-0135-9535 aee_kop7@hotmail.com

๒๗ 3570700040161 นางสาวศศิชา   อนันทะสา ผู�ดูแลเด็ก อบต.ศรีค้ํา 08-0491-4998 s-j1975@hotmail.com

๒๘ 3570700712364 นางสาวพัชรินทร� ศรีกอก ผู�ดูแลเด็ก อบต.ศรีค้ํา 08-9758-1397 sakulpram@gmail.com

๒๙ 3570700500910 นางเดือนฉาย  สุประการ ครู อบต.ศรีค้ํา 08-9757-0597 suprakarn2518@gmail.com

๓๐ 3570700436111 นางชลทิชา  แย�มเมือง ครู อบต.ศรีค้ํา 08-2761-3639 cholticha70911@gmail.com

๓๑ 3570700501096 นายโสภณ ก�อนทองสิงห� ครู อบต.ศรีค้ํา 08-1029-2551 hmanklwy@gmail.com

๓๒ 3570701058234 นางธนพร  วังเมือง นายกองค�การบริหารส�วนตําบลศรีค้ํา อบต.ศรีค้ํา 06-1878-9545

๓๓ นางชลัยรัตน�  สังขนนทธนา รองนายก อบต.ศรีค้ํา อบต.ศรีค้ํา 09-3130-3707

๓๔ นายสมจักร  อินต�ะใหม� รองนายก อบต.ศรีค้ํา อบต.ศรีค้ํา 08-0794-1289

หมายเหตุ:

          

           ๓.      ส�งข�อมูลรายชื่อผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียกับหน�วยงานนี้ ให�ผู�รับจ�างสํารวจข�อมูล ตามกําหนดวันและเวลาที่ผู�รับจ�างสํารวจข�อมูลกําหนด

           ๑.     เปนขอมูลผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียกับหนวยงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563

           ๒.      จํานวน/สัดส�วนของข�อมูลในแต�ละประเภทของการมีส�วนได�ส�วนเสียกับหน�วยงาน ผู�รับจ�างสํารวจข�อมูลจะเป�นผู�กําหนดและแจ�งให�หน�วยงานที่รับการประเมินทราบ
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