
 

ค ำส่ังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด 
ท่ี  474/2564 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรขับเคล่ือนและยกระดับกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ(Integrity  and  Transparency  Assessment :ITA)   

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2565 

  ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ(ส ำนักงำน ป.ป.ช.)ได้
พัฒนำเคร่ืองมือกำรประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต  และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้
หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ช่ือว่ำ  “กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ(Integrity  and  Transparency  Assessment :ITA)”  น้ัน 

  จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ(Integrity  and  
Transparency  Assessment :ITA)  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจดพบว่ำได้
คะแนน  96.07  คะแนน  มีค่ำระดับอยู่ในระดับ  AA  จึงเห็นควรแต่งต้ังคณะกรรมกำรเพื่อด ำเนินกำรขับเคล่ือนและ
ยกระดับกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  เพื่อเป็นกำรปรับปรุงระบบกำร
ท ำงำนท่ียังพบข้อผิดพลำดอยู่และให้ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินร้อยละ  90  ซ่ึงจะท ำให้ค่ำดัชนีกำรับรู้กำรทุจริต(CPI)  ของ
ประเทศสูงย่ิงข้ึน 

  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรขับเคล่ือนและยกระดับกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจดบรรลุตำมวัตถุประสงค์  จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนขับเคล่ือนและยกระดับกำร
ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ(Integrity  and  Transparency  Assessment 
:ITA)  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2565  ดังน้ี 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
1.1  นำยรำเชน  ขันตรีจิตร์  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด ประธำนฯ 
1.2  นำงสุรีย์พร  บุญสร้ำง  รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  กรรมกำร 
1.3  นำยชวลิต  แก้วก่ำ  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง   กรรมกำร 
1.4  นำงสำวพุทธรักษำ  จ ำนงค์จิตร์ นักวิชำกำรเงินและบัญชี   กรรมกำร 
1.5  นำยศำนติ  วงค์สอำด  หัวหน้ำส ำนักปลัด    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.6  นำงสำวรจนำ  แสงทวี  นิติกร      ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้ำท่ี 
1. ขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด  ตำมกรอบแนวทำงยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ตำมแผนแม่บทฯ(พ.ศ.2561-2565)มำตรกำรป้องกันทุจริตนโยบำยรัฐบำลท่ีเก่ียวข้อง 
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2. อ ำนวยกำร  บริหำรจัดกำร  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนคุณธรรม  ควำมโปร่งสน
ในดำรด ำเนินงำน  รวมท้ังส่งเสริมสนับสนุนกำรป้องกัน  ปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบในวงรำชกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด 

3. วิเครำะห์ปัญหำ  ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน  ประเด็น
ท่ีจะต้องพัฒนำได้ดีข้ึน  แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำน  เพื่อขับเคล่ือนและยกระดับกำร
ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำ เ นินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity  and  Transparency  
Assessment :ITA)  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด 

4. ก ำกับ  ติดตำม  นิเทศผลกำรด ำเนินงำนในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ
หน่วยงำนภำครัฐ(Integrity  and  Transparency  Assessment :ITA)  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนด 

5. สนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  เช่น  กำรพัฒนำองค์กรคุณธรรม  งำน
วิชำกำร  งำนภำคีเครือข่ำยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตกับองค์กรอิสระ  องค์กรเอกชน  และภำคประชำสังคม 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรภำครัฐ
ประกอบด้วย 

 2.1  นำยศำนติ  วงษ์สอำด  หัวหน้ำส ำนักปลัด อบต.  ประธำนกรรมกำร 
 2.2  น.ส.เยำวลักษณ์ อภิญญำณำนันท์ นักทรัพยำกรบุคคล  กรรมกำร 
 2.3  นำงสำวณัชชำ  ณัฐภัคศุภิดำ เจ้ำพนักงำนธุรกำร  กรรมกำร 
 2.4  นำงสำวรจนำ  แสงทวี  นิติกร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  หน้ำท่ี 
1. ด ำเนินงำนขับเคล่ือนเพื่อยกระดับกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ

หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment :ITA) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด 
2. ประสำนควำมร่วมมือและกำรปฏิบัติร่วมกับหน่วยรำชกำร  องค์กร  รวมท้ังภำคีเครือข่ำยท่ี

เก่ียวข้องในกำรด ำเนินงำนขับเคล่ือนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด 
3. ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ห้วยโจดตำมแนวทำงกำรประเมิน  โดยน ำผลกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจดประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564  มำก ำหนดแนวทำงและข้ันตอนหรือวิธีกำร
ปฏิบัติ  เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำและรำยงำนผลต่อไป 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี  26  เดือนตุลำคม  พ.ศ.2564 

      

 
     (นำยรำเชน  ขันตรีจิตร์) 
     ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด  ปฏิบัติหน้ำท่ี 
    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด 

 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนและยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ(Integrity  and  Transparency  Assessment :ITA)   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

คร้ังที่  1/2565 
วันศุกร์  ที่  24  ธันวาคม  2564  

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 
ผู้มาประชุม 

1  นายราเชน  ขันตรีจิตร์   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  
2  นางสุรีย์พร  บุญสร้าง   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
3  นายชวลิต  แก้วก่า   ผู้อ านวยการกองช่าง   
4  นางสาวพุทธรักษา  จ านงค์จิตร์  นักวิชาการเงินและบัญชี   
5  นายศานติ  วงค์สอาด   หัวหน้าส านักปลัด  
6  นางสาวรจนา  แสงทวี   นิติกร   

ผู้ไม่มาประชุม 
 -ไม่- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.นายวิชัย  บรรณสาร   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

2.นางสาวเยาวลักษณ์ อภิญญาณานันท์ นักทรัพยากรบุคคล   
3.นางสาวณัชชา  ณัฐภัคศุภิดา  เจ้าพนักงานธุรการ   

 
เปิดประชุม 14.00  น. 
 เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านพร้อมแล้ว  นายราเชน  ขันตรีจิตร์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  
ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

(ส านักงาน ป.ป.ช.)ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการ
ทุจริต  และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงาน
อย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ช่ือว่า  “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   (Integrity  and  Transparency  Assessment 
:ITA)”  นั้น  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
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 ห น่ ว ย ง าน ภ าค รั ฐ ( Integrity  and  Transparency  Assessment :ITA)   ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดพบว่าได้คะแนน  96.07 
คะแนน  มีค่าระดับอยู่ในระดับ  AA  ซึ่งได้คะแนนมากกว่าปีท่ีผ่านมาและถือว่าอยู่ในระดับ
ท่ีผ่านการประเมินดีมากนะครับ  และก็ต้องขอชมเชยคณะกรรมการด าเนินงานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการภาครัฐท่ีได้ร่วมกันจนส าเร็จในครั้งนี้
นะครับ  เพราะท่ีผ่านมาต้ังแต่มีการประเมิน  ITA  มาเรายังไม่เคยผ่านเลยแม้แต่ครั้งเดียวใน
ระดับ  A  เราก็ยังไม่เคยได้นะครับ  ในครั้งนี้เราได้ในระดับ  AA  ก็ถือว่าต้องชมเชยคณะ
ผู้ด าเนินการนะครับ 

     ดังนั้นในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ  แม้ว่า อบต.เราจะผ่านการประเมินในปีท่ี
ผ่านมา  แต่ว่าในปี  พ.ศ.2565  เราก็ยังต้องท างานและต้องผ่านการประเมินนะครับ  จึงได้
แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อด าเนินการขับเคล่ือนและยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ  90  
ซึ่งจะท าให้ค่าดัชนีการับรู้การทุจริต(CPI)  ของประเทศสูงยิ่งขึ้น  โดยแบ่งคณะกรรมการ
ออกเป็น  2  ชุด  ตามค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ท่ี  474/2564  ลงวันท่ี  
26  ตุลาคม  2564  ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
 1.1  นายราเชน  ขันตรีจิตร์  ปลัด  อบต.  ประธานกรรมการ 
 1.2  นางสุรีย์พร  บุญสร้าง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 
 1.3  นายชวลิต  แก้วก่า  ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
   1.4 นางสาวพุทธรักษา  จ านงค์จิตร์  นักวิชาการเงินและบัญชี  กรรมการ 
 1.5  นายศานติ  วงค์สอาด  หัวหน้าส านักปลัด  กรรมการและเลขานุการ 
 1.6  นางสาวรจนา  แสงทวี  นิติกร  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี 
1. ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแผนแม่บทฯ(พ.ศ.2561-2565)
มาตรการป้องกันทุจริตนโยบายรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้อง 

2. อ านวยการ  บริหารจัดการ  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานคุณธรรม  
ความโปร่งสนในดารด าเนินงาน  รวมท้ังส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน  ปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

3. วิเคราะห์ปัญหา  ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน  ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาได้ดีขึ้น  แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การ
ปฏิบัติของหน่วยงาน  เพื่อขับเคล่ือนและยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่ งใสในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity  and  Transparency  
Assessment :ITA)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

/4.ก ากับ... 
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4. ก ากับ  ติดตาม  นิเทศผลการด าเนินงานในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity  and  Transparency  Assessment :ITA)  
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

5. สนับสนุนการด าเนินงานด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  เช่น  การพัฒนาองค์กร
คุณธรรม  งานวิชาการ  งานภาคีเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ
องค์กรอิสระ  องค์กรเอกชน  และภาคประชาสังคม 

2. คณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินการภาครัฐประกอบด้วย 

2.1  นายศานติ  วงษ์สอาด หัวหน้าส านักปลัด อบต.ประธานกรรมการ 
2.2  นางสาวเยาวลักษณ์  อภิญญาณานันท์  นักทรัพยากรบุคคล  กรรมการ 

     2.3  นางสาวณัชชา  ณัฐภัคศุภิดา  เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ 
2.4  นางสาวรจนา  แสงทวี  นิติกร  กรรมการและเลขานุการ 

   มีหน้าท่ี 
1. ด าเนินงานขับเคล่ือนเพื่อยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment 
:ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

2. ประสานความร่วมมือและการปฏิบัติร่วมกับหน่วยราชการ  องค์กร  รวมท้ัง
ภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงานขับเคล่ือนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

3. ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยโจดตามแนวทางการประเมิน  โดยน าผลการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  มาก าหนดแนวทางและขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและรายงานผลต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
  ไม่มีเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองพิจารณา 
 3.1  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

ประธานฯ  เชิญทางเลขานุการน าเสนอผลการประเมิน  ITA  ในปี  2564  ขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ให้คณะกรรมการได้รับทราบถึงผลการประเมินครับ 
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เลขานุการฯ    ครับกระผมนายศานติ  วงษ์สอาด  ขอน าเสนอผลการประเมิน  ITA  ของปี   
2564  ผลการประเมินปรากฏว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ได้คะแนน  96.07  
คะแนน  อยู่ในระดับ  AA  ซึ่งถือว่าผ่านการประเมินนะครับ  

     ส่วนผลการประเมินแยกตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ.2563  
และปี  พ.ศ.2564  มีดังนี้ 

 
อันดับ ตัวชี้วัด ผลคะแนน หมายเหตุ 

2563 2564 
1 การปฏิบัติหน้าท่ี 95.78 96.36 เพิม่ 

2 การใช้งบประมาณ   92.83 96.30 เพิม่ 

3 การใช้อ านาจ   89.52 97.37 เพิม่ 

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ   88.45 95.41 เพิม่ 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต   87.50 96.82 เพิ่ม 
6 คุณภาพการด าเนินงาน   87.48 95.38 เพิ่ม 
7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร   85.55 97.07 เพิ่ม 
8 การปรับปรุงระบบการท างาน   84.33 96.33 เพิ่ม 
9 การเปิดเผยข้อมูล   81.11 91.28 เพิ่ม 

10 การป้องกันการทุจริต   48.13 100.00 เพิ่ม 
 
โดยมีคะแนนสูงสุดอยู่ท่ีตัวชี้วัดท่ี  10  การป้องกันการทุจริต  100.00 คะแนน   

คะแนนต่ าสุดอยู่ท่ีตัวชี้วัดท่ี  9  การเปิดเผยข้อมูล    91.28  คะแนน 
1. ข้อเสนอแนะ  เพื่อการพัฒนาการท างานของหน่วยงานภาครัฐ : องค์การบริหาร

ส่วนต าบลห้วยโจด 
  หน่วยงานของท่านได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2564 จ านวน 96.07 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ AA หมายถึง หน่วยงานสามารถ
ด าเนินการได้ครบถ้วนตามตัวช้ีวัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยสามารถบรรลุ
ความส าเร็จในการเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่หน่วยงาน
อื่นๆ ได้ ท้ังนี้ อาจมีรายละเอียดบางตัวช้ีวัดท่ีจ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการก ากับดูแล 
หรือส่งเสริมการท างานอีกเพียงเล็กน้อยเพื่อยกระดับคุณภาพในการด าเนินงานเพิ่มขึ้น 
คาดหมายได้ว่า หากหน่วยงานยังมีกลไกการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานจะสามารถ
สร้างผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานท่ีน ามาสู่ความเช่ือมั่นศรัทธา และสร้างความไว้วางใจ
แก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต ท้ังนี้ ประเด็นท่ีควรมีการเปิดเผย หรือ
บริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 
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  -  แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยก
ต่างหากจากช่องทางท่ัวไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามข้อ O29 ท้ังนี้ สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน   
  - แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ โดยต้องสามารถเข้าถึง
หรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
  - แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการบริหารของหน่วยงาน โดยควรแสดงอย่างน้อยประกอบด้วย ด้วยช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคนให้ชัดเจน ในกรณีเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรครอบคลุมท้ังฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจ า 
  - สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจ
ในการจัดการการทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระท าการร้องเรียน โดยหากพบการทุจริตใน
หน่วยงาน 
  - ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 
  - ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงานของท่านมากขึ้น 
  - เพิ่มการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน
ของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 
  - ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มา
ติดต่อท่ัว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด  
  - ก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ 
ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีก าหนด 
  - ให้ตรวจสอบอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ 
ท่ีอาจค านวณได้เป็นเงิน ซึ่งผลประเมินสะท้อนว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่านอาจมี
การเรียกรับส่ิงต่าง ๆ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต 
หรือให้บริการ  
  - เพิ่มมาตรการก ากับให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่า
เทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  - ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานท่ีเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่ม
ช่องทางท่ีหลากหลายมากขึ้น 
  - ปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 

มติที่ประชุม รับทราบ 
/3.2การขับ... 
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  3.2  การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ให้ดีขึ้นสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปี  2565 

ประธานฯ    ตามท่ีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐประจ าปี  2564  มีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการด าเนินงานภาครัฐ  
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จึงต้องขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสโดยน าผลการวิเคราะห์ท่ีเป็นประเด็นท่ีบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน  น าไปก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและรายงานผลใน
ปีงบประมาณ  2565  โดยขอมอบหมายทุกส่วนงานและเจ้าหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ  
ดังนี้ 

1. การปรับปรุงระบบการท างาน  โดยทุกส่วนทุกฝ่ายต้องมีการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน  วิธีการ  ขั้นตอนการด าเนินงาน  และการ
ให้บริการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อราชการหรือผู้มีส่วนได้เสีย  มีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดจึง
มอบหมายให้ทุกกอบด าเนินการปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งขึ้น  ก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินงานของแต่ละงานให้มีความครอบคลุม  และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานการให้บริการโดยมอบหมายให้ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยโจดจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการภาคประชาชนเข้าร่วมพัฒนา
และปรับปรุงการท างานได้ดียิ่งขึ้น 

2. การด าเนินงานให้มีความโปร่งใส  มอบหมายทุกส านัก  กอง  น า
หลักความโปร่งใสมาใช้ในการปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล  รวมท้ังมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องอย่างตรงไปตรงมา  เพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันท้ัง
ระหว่างผู้ปฏิบัติร่วมกันในองค์กรเดียวกัน  ระหว่างประชาชนต่อเจ้าหน้าท่ี  ดังนั้น  การ
ท างานให้มีความโปร่งใส  มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา
ด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย  เพื่อประชาชนจะได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกและช่วย
ตรวจสอบความถูกต้องในการท างาน 

3. พิจารณาปรับปรุงเว็ปไซต์ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพตรงตาม
วัตถุประสงค์ท่ีในการตอบแบบ OIT ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีเป็น
ปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และ
ง่ายต่อการเข้าถึง 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
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ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองอื่น ๆ  
ประธานฯ  เชิญเลขานุการแจ้งกรอบการประเมิน  ITA  ในปี  2565  ครับ 
เลขานุการฯ  ขอแจ้งกรอบระยะเวลาการประเมิน  ITA  จะด าเนินการในช่วงเดือน  เมษายน   -

เดือนสิงหาคม  2563  ดังนี้ 
1. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ  วันท่ี  1  มกราคม  -28  กุมภาพันธ์  2565 
2. เก็บข้อมูลแบบส ารวจ  IIT  วันท่ี 1 มีนาคม  -31  พฤษภาคม  2565 
3. เก็บข้อมูลแบบส ารวจ  EIT  วันท่ี 1 มีนาคม  -31  พฤษภาคม  2565 
4. ตอบแบบส ารวจ  OIT  วันท่ี  1  มีนาคม – 30  เมษายน  2565 
5. ตรวจและให้คะแนนแบบ  OIT  วันท่ี  1 – 31  พฤษภาคม  2565 
6. ช้ีแจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT วันท่ี  1-15  มิถุนายน  2565 
7. ยืนยันแบบวัด  OIT  วันท่ี  16-30  มิถุนายน  2565 
8. สรุปผลและจัดท ารายงานผลการประเมิน  วันท่ี  1-31  กรกฎาคม  2565 
9. ประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน  วันท่ี  1-31  สิงหาคม  

2565 
ประธาน  ตามท่ีทางเลขาได้ช้ีแจงกรอบระยะเวลาในการประเมิน  ITA  ในปี  2565  ก็ขอให้ 

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามกรอบระยะเวลานะครับ  หากมีปัญหาอุปสรรคใดๆ ให้รีบ
รายงานให้กับคณะกรรมการขับเคล่ือนฯได้รับทราบเพื่อด าเนินการแก้ไข  ต่อไป  นัด
ประชุมครั้งต่อไปน่าจะประมาณภายหลังท่ีมีการด าเนินกาลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะ
ครับ  เพื่อท่ีเราจะได้มาเตรียมการในการเก็บข้อมูลแบบส ารวจ  IIT  เก็บข้อมูลแบบ
ส ารวจ  EIT  รวมทั้งการตอบแบบส ารวจ  OIT  นะครับ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
ปิดประชุมเวลา  16.00  น. 
 
 
         (ลงช่ือ)        ศานติ  วงษ์สอาด     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      (นายศานติ  วงษ์สอาด) 
 
 
   (ลงช่ือ)       ราเชน  ขันตรีจิตร์     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายราเชน  ขันตรีจิตร์) 
 
 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนและยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ(Integrity  and  Transparency  Assessment :ITA)   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

คร้ังที่  2/2565 
วันอังคารที่  30  มีนาคม  2565   

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 
ผู้มาประชุม 

1  นายราเชน  ขันตรีจิตร์   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  
2  นางสุรีย์พร  บุญสร้าง   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
3  นายชวลิต  แก้วก่า   ผู้อ านวยการกองช่าง   
4  นางสาวพุทธรักษา  จ านงค์จิตร์  นักวิชาการเงินและบัญชี   
5  นายศานติ  วงค์สอาด   หัวหน้าส านักปลัด  
6  นางสาวรจนา  แสงทวี   นิติกร   

ผู้ไม่มาประชุม 
 -ไม่- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายวิชัย  บรรณสาร   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  

2. นางสาวเยาวลักษณ์ อภิญญาณานันท์ นักทรัพยากรบุคคล   
3. นางสาวณัชชา  ณัฐภัคศุภิดา  เจ้าพนักงานธุรการ  

 
เปิดประชุม 10.00  น. 
 เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านพร้อมแล้ว  นายราเชน  ขันตรีจิตร์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  
ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
  ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินการขับเคล่ือนและยกระดับการ  
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity  and  
Transparency  Assessment :ITA)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ครั้งท่ี  1/2565  
เมื่อวันศุกร์ท่ี  24  ธันวาคม  2564  มีคณะกรรมการท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่
ครับ  ถ้าไม่มีก็ขอมติท่ีประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม  รับรอง 
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ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองพิจารณา 
 3.1  ขอบเขตการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ห น่ ว ย ง าน ภ าค รั ฐ ( Integrity  and  Transparency  Assessment :ITA)   ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ  พ.ศ.2565  

ประธานฯ  เชิญทางเลขานุการน าเสนอขอบเขตการประเมิน  ITA  ในปี  2565  ให้
คณะกรรมการได้รับทราบถึงขอบเขตและเนื้อหาการประเมินต่อไปครับ 

เลขานุการฯ    ครับกระผมนายศานติ  วงษ์สอาด  ขอน าเสนอผลการประเมิน  ITA  ของปี   
2565  ได้จ าแนกการประเมินออกเป็น  10  กลุ่ม  เพื่อให้สามารถด าเนินการประเมิน
ได้พร้อมกันท่ัวประเทศ  และก ากับติดตามการประเมินได้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา
และเป็นมาตรฐานเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีแหล่งข้อมูลท่ีจะประเมิน
ประกอบด้วย  3  แหล่ง  ได้แก่ 

แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงาน ประกอบไป 
ด้วย 3 แหล่ง ดังนี้ 

1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ต้ังแต่
ระดับผู้บริหาร ผู้อ านวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 
ท่ีท างานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือ
หน่วยงานของรัฐอื่นท่ีเคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ 
นับต้ังแต่ในปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา 

3) เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐท่ีใช้ในการส่ือสารต่อ
สาธารณะ 

เครื่องมือในการประเมิน จะประกอบไปด้วย 3 เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลจากแต่
ละแหล่งข้อมูล ดังนี้ 

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) เป็นแบบวัดท่ีให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการ
รับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็น
การประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท่ีมีต่อหน่วยงานตนเอง ใน 5 
ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าท่ี ตัวช้ีวัดการใช้งบประมาณ ตัวช้ีวัดการใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) เป็นแบบวัดท่ีให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการ
รับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็น
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ร ะ ดั บ ก า ร รั บ รู้ ข อ ง ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย ภ า ย น อ ก 
ท่ีมีต่อหน่วยงานท่ีประเมิน ใน 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด
ประสิทธิภาพการส่ือสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน 
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3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) เป็นแบบวัดท่ีให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการ
เปิดเผยข้อมูล พร้อมท้ังระบุ URL เพื่อเช่ือมโยงไปสู่แหล่งท่ีอยู่ของการเปิดเผยข้อมูล 
และระบุค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบค าตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์
ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวช้ีวัด 
ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การ
บริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการ
ส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัดย่อย 
ได้แก่ การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต) 
  กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล  กลุ่มตัวอย่างส าหรับการเก็บข้อมูลจาก
แต่ละเครื่องมือในการประเมิน ดังนี้ 

1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวนร้อย
ละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 
ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ านวนน้อยกว่า 30 คน ให้เก็บ
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท้ังหมด กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
จ านวนมากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 400 
ตัวอย่าง 

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวน
ร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 
ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวนน้อยกว่า 30 คน ให้เก็บ
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท้ังหมด กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกจ านวนมากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่
น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง 

3) เว็บไซต์ของหน่วยงาน เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์หลักของหน่วยงานทุก
หน่วยงาน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรับแต่ละเครื่องมือการประเมิน จะด าเนินการผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment System: 
ITAS) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว และท าให้การด าเนินการประเมินสามารถท าได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐาน
เดียวกันท่ัวประเทศ ดังนี้ 

   การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT เก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการ ดังนี้ 
1. น าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยให้หน่วยงานระบุจ านวนของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียภายในลงในระบบ ITAS ท่ีท างานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่ 
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น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันท่ีน าเข้าข้อมูลลงในระบบ ITAS (ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเป็นผู้ 
กรอกข้อมูลและผู้บริหารจะต้องตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลในระบบ ITAS)  

2. เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT โดยให้หน่วยงานน า URL หรือ QR code ช่อง
ทางการเข้าตอบแบบส ารวจ IIT ของหน่วยงาน ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในของหน่วยงาน โดยหน่วยงานควรค านึงถึงช่องทางการเผยแพร่ท่ีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในจะสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและการเผยแพร่ครอบคลุมท่ัวถึงทุกส่วน
งานและทุกระดับของหน่วยงาน จากนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะเข้ามาตอบแบบส ารวจ 
IIT ด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR code ซึ่งจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ ITAS โดยตรง  
ท้ังนี้ให้หน่วยงานก ากับติดตามและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียภายในเข้ามาตอบตามระยะเวลา
ท่ีก าหนดให้ได้มากท่ีสุด  และไม่น้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าตามท่ีก าหนด 
   การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ EIT เก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการ ดังนี้  น าเข้า 
ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยให้หน่วยงานระบุจ านวนประมาณการจ านวนผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก และกรอกรายช่ือตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานตาม
แบบฟอร์มและตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. หรือคณะท่ีปรึกษาแนะน า 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ OIT ด าเนินการโดยให้หน่วยงานตอบลงในระบบ  
ITAS โดยการตอบค าถามมี/ไม่มี พร้อมท้ังระบุ URL เพื่อเช่ือมโยงไปสู่แหล่งท่ีอยู่ของข้อมูล 
และระบุค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบค าตอบ (ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูล
และผู้บริหารจะต้องตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล) จากนั้น คณะท่ีปรึกษาการประเมินจะ
ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลตามแบบ OIT โดยตรวจสอบจากค าตอบและ URL ของ
หน่วยงาน และพิจารณาให้คะแนนโดยอ้างอิงตามความครบถ้วนขององค์ประกอบตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในแต่ละประเด็นการประเมิน 

คะแนนและระดับผลการประเมิน   ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่า
คะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดย
จ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100 AA 

85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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  3.2  การติดตามผลการขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น  สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  ประจ าปี  พ.ศ.2565 

ประธานฯ    ตามท่ีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลห้วยโจดในปีงบประมาณ  2564  มีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการ
ด าเนินงานภาครัฐ  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดจึงต้องขับเคล่ือนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส  โดยน าผลการวิเคราะห์ท่ีเป็นประเด็นท่ีบกพร่องหรือจุดอ่อน
ท่ีต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน  น าไปก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและ
รายงานผลในปี  2565  ต่อไป  โดยได้มอบหมายทุกส่วนราชการและเจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้องได้ด าเนินการ  ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การใช้งบประมาณ โดยหน่วยงานควรมีมาตรการด้านการจัดท าแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการ
ตรวจรับพัสดุท่ีมีประสิทธิภาพ และควรให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้   
ด าเนินการไปถึงขึ้นตอนไหนครับ 

มติท่ีประชุม  ได้ด าเนินการเรียบร้อย 

2. การปรับปรุงระบบการท างาน โดยหน่วยงานควรมีการปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงาน วิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงานและการให้บริการ มีการเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานและการการให้บริการของหน่วยงาน นอกจากนี้หน่วยงานควรให้
ความส าคัญการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น  ด าเนินการไปถึงขึ้นตอนไหนครับ 

มติท่ีประชุม  ได้ด าเนินการเรียบร้อย 
1.3 หน่วยงานควรเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อ

เปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณะชนได้รับทราบ ซึ่งการเผยแพร่
ข้อมูลนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของ
หน่วยงาน และหน่วยงานควรมีการก าหนดมาตรการด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อแสดง
ถึงความพยายามท่ีจะป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ตัวชี้วัดท่ีควรพัฒนามีดังต่อไปนี้ 

1) ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล ได้แก่  (1) ข้อมูลพื้นฐาน ด้านการ
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ด้านแผนการด าเนินงาน และการให้บริการ (3) การ
บริหารเงินงบประมาณ ด้านแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ และ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
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2) ตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจริต ควรพัฒนาใน 2 ประเด็นได้แก่ (1) 
ด้านการด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เช่น การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกัน
การทุจริต และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) ด้านมาตรการภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต เป็นต้น 

 ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าท่ีได้ด าเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ 
เลขานุการ   ครับ  เนื่องจากว่า ณ  ช่วงเวลานี้ตามก าหนดระยะเวลาในการตอบ OIT  จะ 

ส้ินสุดระยะเวลาในการตอบในวันท่ี  30  เมษายน  2565  ซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าท่ีก็ได้
เร่งด าเนินการลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและด าเนินการตอบ  OIT  ให้เรียบร้อยภายใน
ก าหนดระยะเวลาครับ 

ประธาน   ครับ  รับทราบครับแต่ก็ขอให้ดูระยะเวลาด้วยนะครับเพราะใกล้จะครบก าหนด
แล้วเพราะเราไม่ได้มีงานเดียวเรายังมีงานอื่นท่ีต้องด าเนินการ  ก็ขอให้เจ้าหน้าท่ีแบ่ง
เวลาให้ดีนะครับ  อย่างไรก็ตามก็ขอให้ด าเนินการให้ทันภายในระยะเวลานะครับ   ก็
ขอให้ทุกท่านได้มีความต้ังใจท่ีจะท าให้การประเมิน  ITA  ในปีงบประมาณ  2565  นี้
ผ่านไปอยู่ในระดับ  AA  ให้ได้นะครับ  เราต้องรักษามาตรฐานนี้ไว้ให้ได้นะครับ  ท่าน
นายกมีอะไรจะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 

นายก   ครับ  ตามท่ีได้เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการทุกท่านทุกครั้งนะครับ  ผม
ในฐานะนายก อบต.ห้วยโจด  ผมก็อยากเห็นคะแนนการประเมินในปี  พ.ศ.2565  ของ  
อบต.ห้วยโจด  ได้ผ่านการประเมินและอยู่ในระดับ AA    เหมือนเช่นปีท่ีผ่านมานะครับ  
ก็ถือว่าเป็นการรักษามาตรฐานนะครับเพราะนายกเองก็ได้รับความไว้วางใจจาก
ประชาชนได้รับการเลือกต้ังกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ  ในการประเมิน  ITA  ในปีนี้ก็
อยากเห็นว่า  อบต.ห้วยโจดของเราก็ยังรักษามาตรฐานการท างานไว้ได้เหมือนเดินนะ
ครับหรืออาจจะได้  AA  แต่ได้รับคะแนนประเมินเพิ่มมากขึ้น  ก็ถือว่าเป็นการ
ต้ังเป้าหมายไว้เล็ก ๆ น้อย ๆ นะครับเพื่อท่ีเราจะได้มีความต้ังใจมากขึ้นนะครับ  เพราะ
ถ้าเราคิดว่า  เราได้ได้ AA ได้รับการประเมินขึ้นสูงสุดมาแล้วจะท าให้เรารู้สึกว่าเราท าได้
แล้วเลยไม่อยากท า  ก็อยากให้คิดว่าในปีนี้เราจะท าคะแนนให้ได้มากกว่า  96.07  นะ
ครับ  ก็ขอให้ทุกท่านร่วมมือกันนะครับในครั้งนี้ก็ขอให้ได้คะแนนมากกว่า  96.07  ครับ 

ประธาน   ครับเหมือนกับท่ีท่านนายกได้แจ้งนะครับ  ครั้งนี้ต้องได้คะแนนมากว่า  96.07  นะครับ   
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอื่น ๆ  
  ไม่มี 
ปิดประชุมเวลา   11.00  น. 
 
         (ลงช่ือ)        ศานติ  วงษ์สอาด     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      (นายศานติ  วงษ์สอาด) 
 
   (ลงช่ือ)       ราเชน  ขันตรีจิตร์     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายราเชน  ขันตรีจิตร์) 



มาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวดัสระแก้ว 

   
 1.การวิเคราะห์ผลการประเมิน  ITA  ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2564 

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ผลการประเมินปรากฏว่า  องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยโจด  ได้คะแนน  96.07  คะแนน  อยู่ในระดับ  AA  ซึ่งถือว่าผ่านการประเมินนะครับ  

ส่วนผลการประเมินแยกตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ.2563  และปี  พ.ศ.2564  
มีดังนี้ 
 

อันดับ ตัวชี้วัด ผลคะแนน หมายเหตุ 
2563 2564 

1 การปฏิบัติหน้าท่ี 95.78 96.36 เพิม่ 

2 การใช้งบประมาณ   92.83 96.30 เพิม่ 

3 การใช้อ านาจ   89.52 97.37 เพิม่ 

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ   88.45 95.41 เพิม่ 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต   87.50 96.82 เพิ่ม 
6 คุณภาพการด าเนินงาน   87.48 95.38 เพิ่ม 
7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร   85.55 97.07 เพิ่ม 
8 การปรับปรุงระบบการท างาน   84.33 96.33 เพิ่ม 
9 การเปิดเผยข้อมูล   81.11 91.28 เพิ่ม 

10 การป้องกันการทุจริต   48.13 100.00 เพิ่ม 
    

  โดยมีคะแนนสูงสุดอยู่ท่ีตัวชี้วัดท่ี  10  การป้องกันการทุจริต  100.00 คะแนน   คะแนนต่ าสุด
อยู่ท่ีตัวชี้วัดท่ี  9  การเปิดเผยข้อมูล    91.28  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โดยวิเคราะห์... 
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โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด  ดังนี้ 
 

อันดับ ตัวชี้วัด ผลคะแนน ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 

แบบวัดการับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (IIT) 
1 การปฏิบัติหน้าท่ี 96.36 ผลคะแนน  พบว่ามีประเด็นท่ีต้องปรับปรุงใน

เรื่องการส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน เปิด
โอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง 
ร้ อ ง เ รี ย น   แ ล ะ ใ ห้ มี ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่าน
มากขึ้น 

2 การใช้งบประมาณ   96.30 
3 การใช้อ านาจ   97.37 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ   95.41 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต   96.82 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) 
6 คุณภาพการด าเนินงาน   95.38 ผลคะแนน  พบว่าควรมีการก ากับติดตามการ

ท างานของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ 
ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่ประชาชนเป็นไป
ตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนด  ควรมีการ
ตรวจสอบอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับการเรียกรับเงิน 
ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ ท่ีอาจค านวณได้เป็นเงิน 
ซึ่งผลประเมินสะท้อนว่าบุคลากรในหน่วยงาน
ของท่านอาจมีการเรียกรับส่ิงต่าง ๆ จากผู้มา
ติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ 
อนุญาต หรือให้บริการ 

7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร   97.07 
8 การปรับปรุงระบบการท างาน   96.33 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) 
9 การเปิดเผยข้อมูล   91.28 ผลคะแนน  พบว่าควรมีการเผยแพร่ข้อมูลของ

หน่วยงานท่ีเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่ม
ช่องทางท่ีหลากหลายมากขึ้น 

10 การป้องกันการทุจริต   100.00 

 
2.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในประมาณ  พ.ศ.2565 

   หน่วยงานได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปี 2564 จ านวน 96.07 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ AA 
หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ครบถ้วนตามตัวช้ีวัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยสามารถบรรลุ
ความส าเร็จในการเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ได้ ท้ังนี้ อาจมี
รายละเอียดบางตัวชี้วัดท่ีจ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการก ากับดูแล หรือส่งเสริมการท างานอีกเพียงเล็กน้อยเพื่อ 
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ยกระดับคุณภาพในการด าเนินงานเพิ่มขึ้น คาดหมายได้ว่า หากหน่วยงานยังมีกลไกการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
หน่วยงานจะสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานท่ีน ามาสู่ความเช่ือมั่นศรัทธา และสร้างความไว้วางใจแก่
สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต ท้ังนี้ ประเด็นท่ีควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 
   

มาตรการ วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการติดตาม 

1.โครงการจัดท า
มาตรการส่ง เสริม
คุณธรรมและความ
โ ป ร่ ง ใ ส ภ า ย ใ น
ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ
วิเคราะห์ความเสี่ยง
การทุจริต 

1 . แ ต่ ง ต้ั ง ค ณ ะ ก ร ร มก า ร จั ด ท า
มาตรการเพ่ือ  ขับเคลื่อนและยกระดับ
ผลการประ เมิ น   ITA  ป ระจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2565 
2.จัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางปฏิบัติ
ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นไปตาม
รูปแบบและทิศทางเดียวกัน 
3.ปรับปรุ ง เ ว็ป ไซ ต์หน่วยงานให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายไม่
ซับซ้อน  
4.มอบหมายเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบแต่
ละงานได้ลงข้อมูลบนเว็ปไซต์เป็น
ปัจจุบัน 

ส านับปลัดฯ ตอลดปี 2565 รายงานผลและเอกสาร
ต่าง ๆ ตามตัวชี้วัดที่  10  
การป้องกันการทุจริตเพ่ือ
น าไปเปิดเผยบนเว็ปไซต์
หน่วยงาน 

 


