
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วต าบลโพนแพง 
วันที่ 8  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
***************************************** 

 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ    
1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
............................................................................................................................. ...... 
.....................................................................................................................................  

ที่ประชุม -รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ที่ประชุม -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   3.1 เรื่อง   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
    หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

............................................................................................................................. ................. 

............................................................................................................................. .................... 

.............................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. .................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม  
ครนั้งท่ี 1/2564 

เรื่อง   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
         ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564    วันที่  8 มีนาคม 2564   เวลา  13.00 น.. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

ล าดับที่ ชื่อ  -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายปิยะศักดิ์  สุริยนต์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง นายปิยะศักดิ์  สุริยนต์ 
2 นายอนันต์  อินาลา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง นายอนันต์  อินาลา 
3 นายสมจิตร  ทองมา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง นายสมจิตร  ทองมา 
4 นางสาวนวลจันทร์  ไวยพัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล นางสาวนวลจันทร์  ไวยพัฒน์ 
5 นางสาวใจเพชร  กุลทะเล หัวหน้าส านักปลัด นางสาวใจเพชร  กุลทะเล 
6 นายไกรสิงห์   ภมรศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ นายไกรสิงห์   ภมรศาสตร์ 
๗ นายบรรชา   ตุ้มอ่อน นิติกร นายบรรชา   ตุ้มอ่อน 
๘ นางสาวณัฐกฤตา  วารีพิณ นักทรัพยากรบุคคล นางสาวณัฐกฤตา  วารีพิณ 
9 นางวิจิตรา   สุนทวงษ์ นักวิชาการศึกษา นางวิจิตรา   สุนทวงษ์ 

10 จ.อ.ธนชาติ  เชื้อค าฮด เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อ.ธนชาติ  เชื้อค าฮด 
11 นางมณีวรรณ   อินาลา เจ้าพนักงานธุรการ นางมณีวรรณ   อินาลา 
๑๒ นางสายนรัตน์  อุรัง นักวิชาการเงินและบัญชี นางสายนรัตน์  อุรัง 
13 นายประทีป  ยะไวทย์ นายช่างโยธาช านาญงาน นายประทีป  ยะไวทย์ 
14 นายพงศธร  วัฒนะไพบูลย์กุล เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นายพงศธร  วัฒนะไพบูลย์กุล 
๑5 นางสาวสุดา  ลาลัย ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม นางสาวสุดา  ลาลัย 
๑6 นายศตวรรษ   ภูมิลุน นักพัฒนาชุมชน นายศตวรรษ   ภูมิลุน 

 
ประธานฯ  ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดเปิดประชุม เวลา 13.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานฯ - ที่ได้เรียกประชุมทุกท่านในวันนี้ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง ได้ด าเนินการ 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 ในวันนี้ ส่วนรายละเอียดจะน าเรียนในรายละเอียดที่แนบมา
พร้อมนี้ 

 
ที่ประชุม -รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ที่ประชุม -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   3.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงาน 

ภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 



ประธานฯ   ตามท่ีได้น าเรียนให้ทุกท่านทราบในเบื้องต้นแล้วว่า ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ไดด้ าเนินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีเครื่องมือใน การ
ประเมินได้แก่ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินการ
ประมวลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบล
โพนแพง มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B ได้ 81.19 คะแนน องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง
ไดแ้ต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการเตรียมความพร้อมด าเนินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีเครื่องมือใน การ
ประเมินได้แก่ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ส านักงาน ป.ป.ช. ต่อไป ตาม
ค าสั่งดังต่อไปนี้อ 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 สนับสนุนเสนอแนะข้อคิดเห็นแก่

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการด าเนินงานการจัดท าโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้แล้วเสร็จส าเร็จลุล่วงบรรลุวุตถุ ประสงค์ตามที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติได้ก าหนดไว้ 

2. ฝ่ายการปฏิบัติจัดท าโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (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 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต 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 าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) และหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงเห็นควร
เพ่ิมเติมความเหมาะสม ให้คณะท างานฯ ด าเนินการจัดท าโครงการประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้แล้วเสร็จส าเร็จลุล่วงบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการให้รายงานต่อประธานคณะท างานฝ่ายแต่ละชุด
ตามค าสั่งนี้ทราบและด าเนินการแก้ไขให้บรรลุผลส าเร็จต่อไป 

 
นางสวาใจเพชร กุลทะเล ควรด าเนินการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

1.ส านักปลัด รับผิดชอบ IITและEIT และOIT ตัวช้ีวัดที่ 9.1,9.2,9.4,9.510.2 
     (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  รับผิดชอบ  OIT ตัวช้ีวัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
(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 OIT ตัวช้ีวัดที่   9.5 ส่งเสริมความโปร่งใส 
(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  OIT ตัวช้ีวัดที่ 10.1  การป้องกันการทุจริต 
                        (1) นางสาวสุดา  ลาลัย         ผอ.กองสวัสดิการสังคม            คณะท างาน 
                        (2) นายศตวรรษ  ภูมิลุน         นักพัฒนาชุมชน      คณะท างาน 

   (3) นายณัฐวุฒิ    อินาลา        ผูช้่วยนักพัฒนา           คณะท างานและเลขานุการ 
 



ประธานฯ  ท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมใหม 
 

ที่ประชมุ  - ไมม่ี 

ประธานฯ  ขอปิดประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ   

- ไม่มี  
 

ประธานฯ    กล่าวปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

 
 
 
  (ลงชื่อ)                                            ผู้บันทึกการประชุม 
       (นางสาวใจเพชร กุลทะเล) 
                    หัวหน้าส านักปลัด 
 
 
 (ลงชื่อ)                                                   ผู้ตรวจบนัทึกการประชุม 
          (นางสาวนวลจันทร์ไวยพัฒน์) 
               เลขานุการกรรมการฯ 
 
 

(ลงชื่อ)                                          ผู้รับรองบันทึกการประชุม 
       (นายปิยะศักดิ์  สุริยนต์) 
            ประธานกรรมการฯ 
 
 


