
บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ    ส ำนักงำนปลัด   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะโด 

ที ่  ปน 76601/ วันที่  11  มกรำคม  ๒๕64       

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำน เพ่ือสนับสนุนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน              
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะโด 

เรียน  ปลัด อบต.ปะโด/ผู้อ ำนวยกำรกอง ทุกกอง 

  ตำมค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะโด ที่ 3/๒๕64 เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำน เพ่ือ
สนับสนุนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะโด ได้
แต่งตั้งคณะท ำงำน เพ่ือสนับสนุนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลปะโด นั้น 

   ในกำรนี้ จึงขอแจ้งค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำน ดังกล่ำว โดยมีองค์ประกอบคณะท ำงำน และมี
อ ำนำจหน้ำที่ รำยละเอียดปรำกฏตำมค ำสั่งแนบท้ำย 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 

           

(นางสาวนุรฮายาตี  กาเราะ) 
หัวหน้าส านักปลัด 

 
ควำมเห็นผู้อ ำนวยกำรกองคลัง    
.............................................................................................................................................................................  

(นำงสำวแวนะ  เจะอุบง) 
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 

 
ควำมเห็นผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง   
.............................................................................................................................................................................  

    ว่ำที่ ร.อ. 
(สุทธิพงศ์  วรรักษ์) 

นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน 
รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

 
ควำมเห็นปลัด อบต.ปะโด    
.............................................................................................................................................................................  

(นำยสุรพงศ์  จันทรัตน์) 
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะโด 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะโด 
ที ่3/๒๕64 

  เรื่อง แต่งตัง้คณะท ำงำน เพ่ือสนับสนุนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะโด  

------------------------------  

ตำมที่คณะรัฐมนตรี ในกำรประชุมเมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้
หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนให้ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใช้แนวทำงและเครื่องมือกำร
ประเมินตำมที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด ประกอบกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้ก ำหนดให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐเป็นหนึ่งในตัวชีวัดของแผนย่อยกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤตมิชอบ
โดยในระยะแรกได้ก ำหนดให้ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 หน่วยงำนที่เข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 จะต้องได้คะแนน 85 
คะแนนขึน้ไป นั้น 

ฉะนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะโด จึงเห็นควำมส ำคัญของกำรประเมินฯ ดังกล่ำว 
เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภำพองค์กรประจ ำปี เพ่ือให้ทรำบถึงสถำนะและปัญหำกำรด ำเนินงำนด้ำน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้สำมำรถน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำองค์กรให้มี
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน กำรให้บริกำรสำมำรถอ ำนวยควำมสะดวก และตอบสนองต่อประชำชนได้ดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยกับกระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด จึง
แต่งตั้งคณะท ำงำน เพ่ือสนับสนุนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลปะโด โดยมีองค์ประกอบคณะท ำงำน และมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

องค์ประกอบ 
1. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะโด       ประธำนคณะท ำงำน 
2. รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะโด                   รองประธำนคณะท ำงำน 
3. นำยสุรพงศ์  จันทรัตน์  ปลัด อบต.ปะโด      คณะท ำงำน 
4. นำงสำวนุรฮำยำตี  กำเรำะ หัวหน้ำส ำนักปลัด      คณะท ำงำน 
5. นำงสำวแวนะ  เจะอุบง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง     คณะท ำงำน 
6. ว่ำที ่ร.อ.สุทธิพงศ ์ วรรักษ ์ นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน     คณะท ำงำน 
     รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

  7. นำงรีฮำนะห์  สะอะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   คณะท ำงำน 
  8. นำงคอตีเย๊ำะ  สือนิ  เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน   คณะท ำงำน 
  9. นำงสำวสริตำ  สุขสม  นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร    คณะท ำงำน 

10. นำงคอดีเยำะ  บือรำเฮง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร   คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
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11) ว่ำที่ ร.ต.หญิงสนธยำ  มัน่จิตร     เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  คณะท ำงำน

          และผู้ช่วยเลขำนุกำร 

อ ำนำจหน้ำที่ 

1. วิเครำะห์ผลกำรประเมิน ITA ในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ เพ่ือพิจำรณำหำจุดบกพร่องและ
แนวทำงกำรแก้ไขและพัฒนำผลคะแนนกำรประเมิน ITA ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

2. ศึกษำกรอบแนวทำงกำรประเมิน ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และปฏิทินกำร
ประเมิน ITA เพ่ือน ำมำก ำหนดนโยบำยและมำตรกำร รวมทั้งแผนงำนเพ่ือยกระดับกำรด ำเนินงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลปะโด 

3. ด ำเนินกำรก ำกับดูแลและติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรและแผนงำนกำรยกระดับ
ผลคะแนนกำรประเมิน ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

  3.1 ก่อนกำรประเมิน เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรประเมิน 
  3.2 ระหว่ำงกำรประเมิน เพ่ือติดตำมและแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมิน 
  3.3 หลังกำรประเมิน เพื่อสรุปผลพร้อมทั้งปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินกำรของ

         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะโด  
  3.4 ประกำศผลคะแนนกำรประเมิน ITA อย่ำงเป็นทำงกำร เพ่ือวิเครำะห์ 

         ข้อบกพร่องและก ำหนดแนวทำงและแผนงำนเพ่ือพัฒนำและรักษำระดับผล
         คะแนนกำรประเมิน ITA ในปีงบประมำณต่อไป 

4. มอบหมำยหน่วยงำนและบุคลำกรด ำเนินกำรสนับสนุนกำรประเมิน ITA ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลปะโด ตำมกรอบเวลำปฏิทินที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด 

5. เปิดเผยผลกำรด ำเนินกำรของคณะท ำงำน ผ่ำนเว็บไซต์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะโด
  6. ด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมที่คณะท ำงำน มอบหมำย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ 11 มกรำคม พ.ศ. ๒๕64 
 

                   
                           (นำยฮำเซ็น  วำหะ) 

                            นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะโด 
 

 
 


