
 

 

 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 

ที่  99  /2๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา    

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

 
 

 ตามที่สำนักงานคณะกรรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 
ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ เพื่อให้
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ ได้รับทราบคุณลักษณะและสถานการณ์ดำเนินงานในการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งในด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และเพ่ือขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ
ผลการดำเนินงานบรรลุซึ่งเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ทั้งนี้ การเข้าร่วมการประเมินฯ ของหน่วยงานภาครัฐทั่ว
ประเทศ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
 เพ่ือให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา  เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ตามแนวทางที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด จึงแต่งตั้ง
ให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา   
 ๑.  คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย 
  ๑.๑  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ประธานกรรมการ 
  ๑.๒  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา  กรรมการ 
  ๑.๓  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา กรรมการ 
  ๑.๔  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา กรรมการ 
  ๑.๕  หัวหน้าสำนักงานปลัด/ผู้อำนวยการกองทุกกอง กรรมการ 
  ๑.๖  นิติกร เลขานุการ 
 มีหน้าที ่  
  -  แนะนำ ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดทำ การรวบรวมข้อมูล เอกสาร
หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Assessment : OIT)  
  -  ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในสังกัดตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)  
 

- ส่งเสริม... 



 
  -  ส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละหน่วยงานตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) 
 ๒.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา มีหน้าที่กำกับดูแลการประเมินในภาพรวม และ
อนุมัติการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
 ๓.  ให้ นายพัชรวัตร์  ยายิรัมย์  ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ  เป็น  Admin ของหน่วย มีหน้าที่ 
ในการลงทะเบียนการเข้ารับการประเมิน ประสานงานในขั้นดำเนินการประเมินกับผู้เกี่ยวข้อง และตอบแบบ
ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
 ๔.  คณะทำงาน ประกอบด้วย 
  ๔.๑  นายสังเวียน องค์สุนทร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   
  ๔.๒  นางสาวณัฐนันท์ ยายอด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
  ๔.๓  นายระพีพัฒน์   อู่ตะเภา นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
  ๔.๔  นายพัชรวัตร์ ยายิรัมย์ นิติกรปฏิบัติการ 
  ๔.๕  นายพลกร ยาวรัมย์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 
  ๔.๖  นางสาวดาวเรือง พลรักษา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
  ๔.๗  พันจ่าเอก ยศภัทร  หาญประสพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
  ๔.๘  นางอัญญ์สิตา  จิรพัฒนาฐิติกุล  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
  ๔.๙  นายอัครัช ใสสดสี เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๔.๑๐  นางสาวสุรีภรณ์ เย็นสม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
  ๔.๑๑  นายฉัตรชัย  ชลเทพ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
  ๔.๑๒  นายบูรณ์พิภพ สุขพลัม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
  ๔.๑๓  นางสาวทิพย์รัตน์  บุดดารัมย์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
  ๔.๑๔  นางสาวจีราภรณ์  ระพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
  ๔.๑๕  นางสาวลัคนา   ยั่งยืน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
  ๔.๑๖  นางสาวธิดาแก้ว กระจ่างมล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
 มีหน้าที ่
  -  เป็นผู้ช่วย Admin  
  -  จัดเตรียมข้อมูลเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะทาง
เว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 
  -  ประชาสัมพันธ์ แนะนำ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานใน
องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่นำเข้าข้อมูล เพ่ือตอบแบบ
วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 
  -  ประชาสัมพันธ์ แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ ประชาชน นิติบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือ
หน่วยงานของรัฐ ที่มาติดต่อรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา เพ่ือตอบแบบวัดการรับรู้ของ   
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)  

- ดำเนินการ... 



  -  ดำเนินการจัดทำ รวบรวมเอกสารหลักฐาน และประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตามกรอบการประเมิน   ITA ที่กำหนดให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย   
 ๕.  ให้คณะทำงานดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกรอบระยะเวลาที่สำนักงาน 
ป.ป.ช.กำหนด  

 ทั้งนี ้ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่   15  มกราคม    พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 

พันเอก 

      (นิวัฒน์   หาญประสพ) 
                                       นายกองค์การบริหารสาวนตำบลตาพระยา 


