
 
 

     ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

                                                     ที่  021/2565 
เรื่อง คณะท างานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
………………………………………………………………………………… 

 

 ตามที่คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิน งานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน 
ป.ป.ช.ก าหนด ประกอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ.2561 - 2580) ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยในระยะแรกได้ก าหนดให้ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป นั้น 
 

  ฉะนั้น องค์การบริหารส่ วนต าบลมูโนะ จึงเห็นความส าคัญของการประเมินฯ ดังกล่าว 
เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจ าปี เพ่ือให้ทราบถึงสถานะและปัญหาการด าเนินงานด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสขององค์กรซึ่งจะช่วยให้สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
การให้บริการสามารถอ านวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกับ
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด จึงแต่งตั้งคณะท างาน  เพ่ือสนับสนุน        
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 โดยมีองค์ประกอบคณะท างาน และอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
  องค์ประกอบ  
  1)  ด.ต.รูสลาม  อาแว  นายก อบต.มูโนะ     ประธานคณะท างาน 
  2)  นายมาหามะสะตา  สะแปอิง รองนายกอบต.มูโนะ    รองประธานคณะท างาน 
  3)  นางสาวสุดสาย  แดงดี ปลัด อบต.มูโนะ      คณะท างาน 
  4)  นางสาวรอกาย๊ะ  มะยูนุ รองปลัด อบต.มูโนะ     คณะท างาน 
  5)  นางสาววิมล  หนุรัตน์  หัวหน้าส านักปลัด     คณะท างาน 
  6)  นางฮามีเนาะ  นุ้ยผอม  ผู้อ านวยการกองคลัง     คณะท างาน 
  7)  นายฮาเร็ช  ยูโซ๊ะ  ผู้อ านวยการกองช่าง     คณะท างาน 
  8)  นางสาวชฎาภรณ์  ทองอ่อน ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ คณะท างาน 
  9)  นายไซนัล  นิรมาณกุล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ คณะท างาน 
  10) นายประดิษฐ์  ทองดี  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ คณะท างาน 
  11) นายวิทยา  วรรณทอง นิติกร    คณะท างานและเลขานุการ 
  12) นางฮาซูลีนา  วุฒิงาม นักจัดการงานทั่วไป  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  13) นางสาวสารีปะ  รอเสะ นักวิชาการพัสดุ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  14) นายซูกิปลี  เจะแล  นายช่างโยธา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  15) นางสาวฟีรราณี เปาะแมรีซอ เจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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  16) นางสาวอมรพรรณ  แถมเงิน นักวิชาการสุขาภิบาล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  17) นางสาวสุนิสา  มะดือเระ พนักงานจ้าง   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  18) นายมูฮ ามัดปีตรี  มะดาโอะ พนักงานจ้าง   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  อ านาจและหน้าที่ 
  (1) วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณที่ผ่านมา  เพ่ือพิจารณาหาจุดบกพร่องและแนว
ทางการแก้ไขและพัฒนาผลคะแนนการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  (2) ศึกษากรอบแนวทางการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และปฏิทินการ
ประเมิน ITA เพ่ือน ามาก าหนดนโยบาย/มาตรการ รวมทั้งแผนงานเพ่ือยกระดับการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  (3) ด าเนินการก ากับดูแลและติดตามการด าเนินการตามมาตรการ/แผนงานการยกระดับผล
คะแนนการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
   (3.1) ก่อนการประเมิน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมิน 
   (3.2) ระหว่างการประเมิน เพ่ือติดตาม/แก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับการประเมิน 
   (3.3) หลังประเมิน เพื่อสรุปผลพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (3.4) ประกาศผลคะแนนการประเมิน ITA อย่างเป็นทางการ เพ่ือวิเคราะห์ข้อบกพร่อง
และก าหนดแนวทาง/แผนงานเพื่อพัฒนา/รักษาระดับผลคะแนนการประเมิน ITA ในปีงบประมาณต่อไป 
  (4) มอบหมายหน่วยงานและบุคลากรด าเนินการสนับสนุนการประเมิน ITA ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามกรอบเวลาปฏิทินที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
  (5) เปิดเผยผลการด าเนินการของคณะท างานผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (6) ด าเนินการอื่นใดตามท่ีคณะท างานมอบหมาย 
  โดยให้คณะท างาน มีวาระตั้งแต่วันที่ค าสั่งแต่งตั้งเป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

 

สั่ง ณ วันที่  7  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 

ดาบต ารวจ   
                                              (รสูลาม  อาแว) 
                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

 
 

    
 

 


