
 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

ที ่  11 /๒564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ITA 
.................................. 

   ด้วยส านักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้
ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศ  เพ่ือให้หน่วยงานที่ เข้าร่วมการประเมินฯ ได้รับทราบคุณลักษณะและสถานการณ์
ด าเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงาน
ภาครัฐทุกแห่งให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศและเพ่ือ
ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการด าเนินงานบรรลุซึ่งเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤมิชอบ (พ.ศ.2561 - 2580) ทั้งนี้ การเข้าร่วมการ
ประเมินฯ ของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 
เห็นชอบให้หน่วยงานของน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  - 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือ
การประเมินตามส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
   จึงเห็นควรที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงจะได้จัดท าค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล
โพนแพง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการจัดท าโครงการประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้เป็นปัจุจบันเพ่ือความสอดคล้องกับแนวทางของ
ส านักงาน ป.ป.ช. และ เพื่อให้การด าเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง ได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามท่ านักงาน ป.ป.ช. ประสงค์ไว้นั้น มี
รายชื่อดังต่อไปนี้ 

1. ฝ่ายอ านวยการประสานการปฏิบัติงาน 
1. นายปิยะศักดิ์ สุริยนต์  นายก อบต.โพนแพง  หัวหน้าคณะท างาน 
2. นายอนันต์  สุริยนตื  รองนายก อบต.โพนแพง   คณะท างาน 
3. นายสมจิตร   ทองมา  รองนายก อบต.โพนแพง   คณะท างาน 
4. นายสนิท       สุริยนต ์ ประธานสภาอบต.โพนแพง  คณะท างาน 
5. นายสมัย       แสนเขื่อน รองประธานสภาฯ   คณะท างาน 
6. นายชุมพร      ขันอาสา สมาชิกสภาหมู่ที่  ๑   คณะท างาน 
7. นายสมศักดิ์     แสนเขื่อน สมาชิกสภาหมู่ที่  ๒   คณะท างาน 
8. นายบุญมี        แสนค า สมาชิกสภาหมู่ที่  ๒   คณะท างาน 
9. นายบุญมี        แสนค า สมาชิกสภาหมู่ที่  ๒   คณะท างาน 
10. นายสง่า         จุลนันท์ สมาชิกสภาหมู่ที่  ๓   คณะท างาน 
11. นายศุภชัย     แสนเขื่อน สมาชิกสภาหมู่ที่  ๔   คณะท างาน 
12. นายชูศักดิ์     สิทธิจักร์ สมาชิกสภาหมู่ที่  ๔   คณะท างาน 
13. นายเพ็ญใจ    ชูอารมณ์ สมาชิกสภาหมู่ที่  ๕   คณะท างาน 



14. นายเพิ่ม   พันชะตะ  สมาชิกสภาหมู่ที่  6   คณะท างาน 
15. นายประสิทธิ์ชัย  วจนะศิริ สมาชิกสภาหมู่ที่  6   คณะท างาน 
16. นายแววดี  อินาลา  สมาชิกสภาหมู่ที่  7   คณะท างาน 
17. นางรวิภัทร  โกพล  สมาชิกสภาหมู่ที่  7   คณะท างาน 
18. นายกองค า  ทองมา  สมาชิกสภาหมู่ที่  8   คณะท างาน 

โดยให้คณะท างานมีหน้าที่ ดังนี้ 
ให้อ านวยการและให้ค าปรึกษา แนะน าแนวทาง สนับสนุนเสนอแนะข้อคิดเห็นแก่คณะกรรมการฝ่าย 

ต่างๆ ในการด าเนินงานการจัดท าโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (ITA) ให้แล้วเสร็จส าเร็จลุล่วงบรรลุวุตถุ ประสงค์ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริต
แห่งชาติได้ก าหนดไว้ 
 2. ฝ่ายการปฏิบัติจัดท าโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

1. นางสาวนวลจันทร์ ไวยพัมน์  ปลัด อบต.                        หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางสาวสุดา  ลาลัย     ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    คณะท างาน 
3. นายประทีป ยะไวทย์    นายช่างโยธา รก.ผอ.กองช่าง        คณะท างาน 
4. นายบรรชา ตุ้มอ่อน    นิติกรช านานการ                     คณะท างาน 
5. นางสาวใจเพชร กุลทะเล .  หัวหน้าส านักปลัด                     คณะท างาน 

     6. นายไกรสิงห์ ภมรศาสตร์      นักวิเคราะห์นโยบายฯ.    คณะท างานและเลขานุการ
1.ส านักปลัด 

     (1) นางสาวใจเพชร  กุลทะเล  หัวหน้าส านักปลัด            คณะท างาน 
                          (2) นายบรรชา    ตุ้มอ่อน      นิติกร            คณะท างาน 
                          (3) นางวิจิตรา ลุมวงค์  นักวิชาการศึกษา  คณะท างาน   

      (4) นายไกรสิงห์ ภมรศาสตร์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    คณะท างาน 
     (5) จอ.ธนชาติ เชื้อค าหด       จพง.ป้องกันฯ                       คณะท างาน 
     (6) นางมณีวรรณ    อินาลา    เจ้าหน้าที่ธุรการ            คณะท างานและเลขานุการ 

2.กองคลัง 
(1) นางสาวสุดา  ลาลัย   ผอ.กองสวัสดิการสังคม รก.ผอ.กองคลัง   คณะท างาน                        
(2) นางสายนรัตน์  อุรัง     นักวิชาการเงินและบัญชี         คณะท างาน 

                        (3) นายพงศธร วัฒนะไพบูลย์กุล  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้         คณะท างาน 
   (4) นางเกษมณี  แสนเขื่อน        ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ   คณะท างาน 
   (5) นางศิริวรรณ แมดจ่อง        พนักงานจอมาต         คณะท างาน 
   (6) นางสาวน้ าฝน  สิมมาทอง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   คณะท างานและเลขานุการ 

3.กองช่าง 
(1) นายประทีป  ยะไวทย์        นายช่างโยธา                         คณะท างาน                        
(2) นายราชัย ลุมวงษ์             ผู้ชว่ยช่างไฟฟ้า               คณะท างาน 

                        (3) นายริพงษ์  อินาลา            ผู้ชว่ยช่างโยธา                       คณะท างาน 
   (4) นายชัยมุนินท์  อินาลา        ผู้ช่วยช่างส ารวจ                     คณะท างาน 
   (5) นายเจนณรงค์  อินาลา       ผู้ช่วยธุรการ           คณะท างานและเลขานุการ 
 
 
 
 
 



4.กองสวัสดิการสังคม 
                        (1) นางสาวสุดา  ลาลัย         ผอ.กองสวัสดิการสังคม            คณะท างาน 
                        (2) นายศตวรรษ  ภูมิลุน         นักพัฒนาชุมชน      คณะท างาน 

   (3) นายณัฐวุฒิ    อินาลา        ผูช้่วยนักพัฒนา           คณะท างานและเลขานุการ 
โดยให้คณะท างานมีหน้าที่ ดังนี้ 
ศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจแนวคิดในการจัดท าโครงการประเมินคุณธรรม และความ 

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และด าเนินการจัดท า และหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนแพงเห็ควรเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
3. ฝ่ายติดตามและประเมินผลการจัดท าโครงการ 

1.  นายประทีป ยะไวทย์    นายช่างโยธา รก.ผอ.กองช่าง          หัวหน้าคณะท างาน 
2.  นางสาวสุดา  ลาลัย     ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    คณะท างาน 
3. นายประทีป ยะไวทย์    นายช่างโยธา รก.ผอ.กองช่าง        คณะท างาน 
4. นายบรรชา ตุ้มอ่อน    นิติกรช านานการ                     คณะท างาน 
5. นางสาวใจเพชร กุลทะเล หัวหน้าส านักปลัด                 คณะท างาน 

     6. นายไกรสิงห์ ภมรศาสตร์   นักวิเคราะห์นโยบายฯ  คณะท างานและเลขานุการ 
 7. นางสาวณัฐกฤตา  วารีพิณ  นักทรัพยากรฯ คณะท างานและช่วยเลขานุการ 

โดยให้คณะท างานมรหน้าที่ ดังนี้ 
จัดท ารายงานติดตามและสรุปผลการด าเนินการจัดท าโครงการและก ากับดูแลให้มีการ 

ด าเนินการจัดท าตามโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) และหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงเห็นควรเพิ่มเติมความเหมาะสม 
 
  ทั้งนี้ ให้คณะท างานฯ ด าเนินการจัดท าโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้แล้วเสร็จส าเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่คณะกรรมการ
ด าเนินการให้รายงานต่อประธานคณะท างานฝ่ายแต่ละชุดตามค าสั่งนี้ทราบและด าเนินการแก้ไขให้บรรลุผล
ส าเร็จต่อไป 
 
    สั่ง ณ   วันที่ 18  มกราคม พ.ศ. 2564 

 
 
 

          (นายปิยะศักดิ์  สุริยนต์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


