
 
 
  
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
ที่  ๕๔๖ / 256๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 
ขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

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

  ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ช้ีแจงแนวทางในการประเมินให้
หน่วยงานของรัฐรับทราบและถือปฏิบัติตามไปแล้วนั้น  
 ดังนั้น เพื่อใหผ้ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   จึงแต่งตัง้บุคคล
ต่อไปนี้เป็นคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ประกอบด้วย 

 

๑.คณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประกอบด้วย 

 ๑.๑ นายองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด   ประธานคณะท างาน 
 ๑.๒ รองปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด  คณะท างาน 
 ๑.๓ ผู้อ านวยการกองคลงั     คณะท างาน 
 ๑.๔ ผู้อ านวยการกองช่าง     คณะท างาน 
 ๑.๕ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสงัคม   คณะท างาน 
 ๑.๖ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะท างาน 
 ๑.๗ หัวหน้าส านักปลัด     คณะท างาน/เลขานุการ 
 มีหน้าท่ี ก าหนดแนวทาง ก ากับ ติดตามการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย 
 ๒.ผู้บริหารท่ีรับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน 
 รองปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
 มีหน้าท่ี ตรวจสอบความถูกต้องและให้การอนุมัติข้อมลูการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
และเรียบร้อย 

 ๓.เจา้หน้าท่ีผู้ท าหน้าท่ี Admin ของหน่วยงาน 
 หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
 มีหน้าท่ี ดูแลระบบข้อมูลการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย 
 
 



 



 



 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการ 
ของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕ 
วันพุธท่ี ๒  ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
..................................................... 

 
เริ่มประชุมเวลา    ๑๓.๐๐  น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑     เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    ................................................................................................................... 
    ................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่ ๒     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
    ................................................................................................................... 
    ................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่ ๓     เรื่อง  ติดตามผลการด าเนินงานจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
    ................................................................................................................... 
    ............................................................................................. ...................... 
 
ระเบียบวาระที่ ๔     เรื่อง  เพ่ือทราบ 
    ................................................................................................................... 
    ................................................................................................................... 

 
ระเบียบวาระที่ ๕     เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 
             ๕.๑ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖     เรื่อง อ่ืนๆ 
    ................................................................................................................... 
    ................................................................................................................... 
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รายงานการประชุมคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการ 
ของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕ 
วันพุธท่ี ๒  ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
 
ผู้มาร่วมประชุม 
๑.นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด   
๒.รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด     
๓.ผู้อ านวยการกองคลัง   
๔.ผู้อ านวยการกองช่าง  
๕.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสงัคม  
๖.ผู้อ านวยการกองการศึกษา   
๗.หัวหน้าส านักปลัด   
 
เริมประชุมเวลา    ๑๓.๐๐  น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑     เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๒     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
    -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๓     เรื่อง  ติดตามผลการด าเนินงานจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
    -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๔     เรื่อง  เพ่ือทราบ 
    ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  ได้มีค าสั่ง ที่ ๕๔๖/๒๕๖๕  เรื่อง  แต่งตั้ง
คณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลโนนเพ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕   

๑.คณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของ 
   หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ฯ ประกอบด้วย 
๑.นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  ประธานคณะท างาน 
๒.รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด คณะท างาน  
๓.ผู้อ านวยการกองคลัง    คณะท างาน 
๔.ผู้อ านวยการกองช่าง    คณะท างาน 
 
 



 
-๒- 

 
๕.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสงัคม   คณะท างาน 
๖.ผู้อ านวยการกองการศึกษา   คณะท างาน 
๗.หัวหน้าส านักปลัด    คณะท างาน/เลขานุการ 
มีหน้าท่ี ก าหนดแนวทาง ก ากับ ติดตามการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมิน 

คุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องและเรียบรอ้ย 

   ๒.ผู้บริหารท่ีรับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน 
   รองปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
   มีหน้าท่ี ตรวจสอบความถูกต้องและให้การอนุมัติข้อมลูการด าเนินการเกี่ยวกับการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ใหเ้ป็นไป
ด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย 

   ๓.เจา้หน้าท่ีผู้ท าหน้าท่ี Admin ของหน่วยงาน 
   หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
   มีหน้าท่ี ดูแลระบบข้อมูลการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมนิคุณธรรมและความ

โปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและ
เรียบร้อย 

   ๔.เจา้หน้าท่ีผู้รับผิดชอบน าเข้าข้อมูลท่ีเกีย่วข้องกับการประเมิน ประกอบด้วย 
๔.๑ หัวหน้าส านักปลัด   ประธานคณะท างาน 
๔.๒ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะท างาน 

   ๔.๓ นักวิชาการเงินและบญัชี  คณะท างาน 
   ๔.๔ นักวิชาการพัสด ุ   คณะท างาน 
   ๔.๕ นักทรัพยากรบุคคล   คณะท างาน/เลขานุการ 
   มีหน้าท่ี น าเข้าข้อมูลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดที่เกี่ยวกบัการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและ
เรียบร้อย 

   ๕.คณะท างานติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 
๕.๑ รองปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล  ประธานคณะท างาน 
๕.๒ หัวหน้าส านักปลัด    คณะท างาน 

   ๕.๓ นักทรัพยากรบุคคล    คณะท างาน/เลขานุการ 
   มีหน้าท่ี ติดตามและประเมินผลการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและ
เรียบร้อย 
มติท่ีประชุม   -คณะท างานฯรับทราบ 
 

 
 
 



 
-๓- 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๕     เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 
    ๕.๑ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
 

นายกฯ    -ขอเชิญท่านรองปลัดแสงเดือน ช้ีแจงแนวทางในการด าเนินการเตรียมการเพือ่รบัการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ประจ าปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เชิญครับ 
 
รองปลัดฯ   -ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ ตามที่ทุกปจีะต้องมีการด าเนินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ จึงได้มกีารแต่งตัง้คณะท างานฝ่ายต่างๆ ไปแล้วนั้น ประกอบด้วย  

๑.คณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของ 
   หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ฯ ประกอบด้วย 
๑.๑ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ประธานคณะท างาน 
๑.๒ รองปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด คณะท างาน  
๑.๓ ผู้อ านวยการกองคลงั    คณะท างาน 
๑.๔ ผู้อ านวยการกองช่าง    คณะท างาน 
๑.๕ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสงัคม  คณะท างาน 
๑.๖ ผู้อ านวยการกองการศึกษา   คณะท างาน 
๑.๗ หัวหน้าส านักปลัด    คณะท างาน/เลขานุการ 
มีหน้าท่ี ก าหนดแนวทาง ก ากับ ติดตามการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมิน 

คุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องและเรียบรอ้ย 

   ๒.ผู้บริหารท่ีรับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน 
   รองปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
   มีหน้าท่ี ตรวจสอบความถูกต้องและให้การอนุมัติข้อมลูการด าเนินการเกี่ยวกับการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ใหเ้ป็นไป
ด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย 

   ๓.เจา้หน้าท่ีผู้ท าหน้าท่ี Admin ของหน่วยงาน 
   หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
   มีหน้าท่ี ดูแลระบบข้อมูลการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมนิคุณธรรมและความ

โปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและ
เรียบร้อย 

    
 
 
 



 
-๔- 

 
 

๔.เจา้หน้าท่ีผู้รับผิดชอบน าเข้าข้อมูลท่ีเกีย่วข้องกับการประเมิน ประกอบด้วย 
๔.๑ หัวหน้าส านักปลัด   ประธานคณะท างาน 
๔.๒ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะท างาน 

   ๔.๓ นักวิชาการเงินและบญัชี  คณะท างาน 
   ๔.๔ นักวิชาการพัสด ุ   คณะท างาน 
   ๔.๕ นักทรัพยากรบุคคล   คณะท างาน/เลขานุการ 
   มีหน้าท่ี น าเข้าข้อมูลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดที่เกี่ยวกบัการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและ
เรียบร้อย 

   ๕.คณะท างานติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 
๕.๑ รองปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล  ประธานคณะท างาน 
๕.๒ หัวหน้าส านักปลัด    คณะท างาน 

   ๕.๓ นักทรัพยากรบุคคล    คณะท างาน/เลขานุการ 
   มีหน้าท่ี ติดตามและประเมินผลการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและ
เรียบร้อย 

 
   จึงขอใหทุ้กกองด าเนินการจัดท าข้อมลูตามตัวช้ีวัดแล้วบันทกึข้อมูลลงในเว็บไซด์

หน่วยงาน www.nonped.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซดห์น่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด และประชาสมัพันธ์ทาง
ช่องทางอื่นๆ เช่น facebook ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด , Line กลุ่มที่ใช้ในการปฏิบัตงิานหรือ
ประชาสมัพันธ์ต่างๆ ฯลฯ  

   และขอเสนอตัวชี้วัดเพ่ือให้ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปรง่ใสของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ ดังนี ้

ตัวชี้วัดการติดตามและประเมินผล  
ต้องได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) ขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖๖  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๕ 
    ข้อเสนอแนะจากส่วนกลาง 

๑) ......................................................................................... 
๒) ............................................................................................ 
๓) .............................................................................................. 
และใหร้ายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลโนน
เพ็ด 

มติท่ีประชุม   -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

 
 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


