รายงานการประชุม
คณะกรรมการดาเนินการขับเคลื่อนและยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment :ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ครั้งที่ 1/2563
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
ผู้มาประชุม
1 นายราเชน ขันตรีจิตร์
2 นางสุรีย์พร บุญสร้าง
3 นายชวลิต แก้วก่า
4 นางสาวพุทธรักษา จานงค์จิตร์
5 นายศานติ วงค์สอาด
6 นางสาวรจนา แสงทวี
ผู้ไม่มาประชุม
-ไม่ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวเยาวลักษณ์ อภิญญาณานันท์
2. นางสาวณัชชา ณัฐภัคศุภิดา
3. นางสาวญาณิศา นามวงษ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้อานวยการกองช่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
หัวหน้าสานักปลัด
นิติกร

นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เปิดประชุม
14.00 น.
เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านพร้อมแล้ว นายราเชน ขันตรีจิตร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
ทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั นและปราบปรามการทุจ ริ ต แห่ง ชาติ
(สานักงาน ป.ป.ช.)ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการ
ทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงาน
อย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสใน
การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment
:ITA)” นั้น จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
/หน่วยงาน
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ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจดพบว่าได้คะแนน 71.71
คะแนน มี ค่ าระดั บอยู่ ใ นระดั บ C องค์ การบริ หารส่ วนต าบลห้ วยโจด จึ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อดาเนินการขับเคลื่อนและยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 90 ซึ่งจะ
ทาให้ค่าดัชนีการับรู้การทุจริต(CPI) ของประเทศสูงยิ่งขึ้น โดยแบ่งคณะกรรมการออกเป็น
2 ชุ ด ตามค าสั่ ง องค์ การบริ หารส่ วนต าบลห้ วยโจด ที่ 698/2562 ลงวั นที่ 27
ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
1.1 นายราเชน ขันตรีจิตร์ ปลัด อบต. ประธานกรรมการ
1.2 นางสุรีย์พร บุญสร้าง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล กรรมการ
1.3 นายชวลิต แก้วก่า ผู้อานวยการกองช่าง กรรมการ
1.4 นางสาวพุทธรักษา จานงค์จิตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ
1.5 นายศานติ วงค์สอาด หัวหน้าสานักปลัด กรรมการและเลขานุการ
1.6 นางสาวรจนา แสงทวี นิติกร ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1. ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด ตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแผนแม่บทฯ(พ.ศ.2561-2565)
มาตรการป้องกันทุจริตนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
2. อานวยการ บริหารจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานคุณธรรม
ความโปร่งสนในดารดาเนินงาน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
3. วิเคราะห์ปัญหา ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาได้ดีขึ้น แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การ
ปฏิบัติข องหน่ วยงาน เพื่ อขับเคลื่อนและยกระดับ การส่ ง เสริม คุณธรรมและความ
โปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment :ITA) ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
4. กากับ ติดตาม นิเทศผลการดาเนินงานในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่ ง ใสของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA)
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด
5. สนั บสนุ นการด าเนิ นงานด้านอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง เช่ น การพั ฒนาองค์ กร
คุณธรรม งานวิ ชาการ งานภาคีเครื อข่ายการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตกั บ
องค์กรอิสระ องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม
/2.คณะกรรมการ...

-3-

2. คณะกรรมการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการ
ดาเนินการภาครัฐประกอบด้วย
2.1 นายศานติ วงษ์สอาด หัวหน้าสานักปลัด อบต.ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวเยาวลักษณ์ อภิญญาณานันท์ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ
2.3 นางสาวณัชชา ณัฐภัคศุภิดา เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ
2.4 นางสาวญาณิศา นามวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ
2.5 นางสาวรจนา แสงทวี นิติกร กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. ดาเนินงานขับเคลื่อนเพื่อยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ง ใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment
:ITA) ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
2. ประสานความร่วมมือและการปฏิบัติร่วมกับหน่วยราชการ องค์กร รวมทั้ง
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
3. ดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยโจดตามแนวทางการประเมิน โดยนาผลการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มากาหนดแนวทางและขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและรายงานผลต่อไป
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไม่มีเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องพิจารณา
3.1 รายงานผลการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิ นงานของ
หน่วยงานภาครัฐประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
เชิญทางเลขานุการนาเสนอผลการประเมิน ITA ในปี 2562 ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยโจด ให้คณะกรรมการได้รับทราบถึงผลการประเมินครับ
ครับกระผมนายศานติ วงษ์ สอาด ขอนาเสนอผลการประเมิน ITA ของปี
2562 ผลการประเมินปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด ได้คะแนน 71.71
คะแนน อยู่ในระดับ c ซึ่งถือว่าไม่ผ่านการประเมิน นะครับ ส่วนผลการประเมินแยก
ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดมีดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
97.61 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
93.38 คะแนน
/ตัวชี้วัดที่ 3...

ประธานฯ
เลขานุการฯ
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ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
93.19 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
92.79 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
83.26 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
82.86 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
80.85 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
75.64 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
69.56 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
31.25 คะแนน
โดยมี คะแนนสูง สุ ด อยู่ ที่ ตั ว ชี้วั ด ที่ 1 การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ 97.61 คะแนน
คะแนนต่าสุดอยู่ที่ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 31.25 คะแนน
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการทางานของหน่วยงานภาครัฐ : องค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยโจด
1.1 ข้อเสนอแนะจากการประเมิน IIT พบว่า ตัวชี้วัดที่ควรพัฒนา คือ การใช้
งบประมาณ โดยหน่วยงานควรมีมาตรการด้านการจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุที่มี
ประสิทธิภาพ และควรให้ความสาคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้
1.2 ข้อเสนอแนะจากการประเมิน EIT พบว่า ตัวชี้วัดที่ควรพัฒนา คือ การ
ปรั บ ปรุ ง ระบบการท างาน โดยหน่ ว ยงานควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
ปฏิ บั ติ ง าน วิ ธี ก าร ขั้ น ตอนการด าเนิ น งานและการให้ บ ริ ก าร มี ก ารเปิ ด โอกาสให้
ผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ ม าติ ด ต่ อ หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการปรั บ ปรุ ง
พัฒนาการดาเนินงานและการการให้บริการของหน่วยงาน นอกจากนี้หน่วยงานควรให้
ความสาคัญการดาเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย
1.3 ข้อเสนอแนะจากการประเมิน OIT พบว่า หน่วยงานควรเผยแพร่ข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดาเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ให้สาธารณะชนได้รับทราบ ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสใน
การบริห ารงานและการดาเนิ นงานของหน่วยงาน และหน่ว ยงานควรมี การกาหนด
มาตรการด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อแสดงถึงความพยายามที่จะป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ควรพัฒนามีดังต่อไปนี้
1) ตั ว ชี้ วั ด การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ได้ แ ก่ (1) ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน ด้ า นการ
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ด้านแผนการดาเนินงาน และการให้บริการ (3) การ
บริหารเงินงบประมาณ ด้านแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ และ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
/2)ตัวชี้วัด...
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2) ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ควรพัฒนาใน 2 ประเด็นได้แก่ (1)
ด้านการดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เช่น การประเมินความเสี่ย งเพื่อการป้องกัน
การทุจริต และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) ด้านมาตรการภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต เป็นต้น

มติที่ประชุม

ประธานฯ

2. ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External)
หน่วยงานมีประเด็นควรพัฒนา ในด้านงบประมาณ โดยควรมีการวางแผน
บริหารงบประมาณในการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมทางให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน เพื่อป้องกัน
อันตรายและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
รับทราบ
3.2 การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ให้
ดีขึ้ น สอดคล้ องตามผลการวิ เ คราะห์ ก ารประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจาปี 2563
ตามที่ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐประจาปี 2562 มีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดาเนินงานภาครัฐ
องค์การบริหารส่ วนตาบลห้วยโจด จึง ต้องขับเคลื่อนการส่ง เสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสโดยนาผลการวิเคราะห์ที่เป็ นประเด็น ที่บกพร่อ งหรือจุดอ่ อนที่ต้องแก้ไ ขโดย
เร่งด่วน นาไปกาหนดแนวทางการกากับติดตามให้นาไปสู่การปฏิบัติและรายงานผลใน
ปีงบประมาณ 2563 โดยขอมอบหมายทุกส่วนงานและเจ้าหน้ าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
ดังนี้
1. การปรั บ ปรุ ง ระบบการท างาน โดยทุ ก ส่ ว นทุ ก ฝ่ า ยต้ อ งมี ก าร
ปรั บปรุ งพั ฒ นาคุ ณภาพการปฏิบั ติ ง าน วิ ธีก าร ขั้น ตอนการดาเนิน งาน และการ
ให้บริการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อราชการหรือผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการดาเนินการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจดจึง
มอบหมายให้ทุกกอบดาเนินการปรับปรุง การทางานให้ดียิ่ง ขึ้น ก าหนดขั้นตอนการ
ดาเนินงานของแต่ละงานให้มีความครอบคลุม และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานการให้บริการโดยมอบหมายให้สานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยโจดจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนเข้าร่วมพัฒนา
และปรับปรุงการทางานได้ดียิ่งขึ้น
2. การดาเนินงานให้มีความโปร่ง ใส มอบหมายทุกสานัก กอง นา
หลักความโปร่งใสมาใช้ในการปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างตรงไปตรงมา เพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่ง กันและกันทั้ง
ระหว่างผู้ปฏิบัติร่วมกันในองค์กรเดียวกัน ระหว่างประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ ดังนั้น การ
ทางานให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา
/ด้วยภาษา...
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ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อประชาชนจะได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกและช่วย
ตรวจสอบความถูกต้องในการทางาน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
ประธานฯ
เลขานุการฯ

เห็นชอบ
เรื่องอื่น ๆ
เชิญเลขานุการแต้งกรอบการประเมิน ITA ในปี 2563 ครับ
ครับขอแจ้งกรอบระยะเวลาการประเมิน ITA จะดาเนินการในช่วงเดือน เมษายน
-เดือนสิงหาคม 2563 ดังนี้
1. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเดือนเมษายน 2563
2. นาเข้าข้อมูลในการประเมินเดือนเมษายน 2563
3. เก็บข้อมูลแบบสารวจ IIT เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563
4. เก็บข้อมูลแบบสารวจ EIT เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563
5. ตอบแบบสารวจ OIT เดือนพฤษภาคม 2563
6. ตรวจและให้คะแนนแบบ OIT เดือนมิถุนายน 2563
7. ประมวลผลคะแนนเดือนกรกฎาคม 2563
8. วิเคราะห์ผลและให้ข้อเสนอแนะเดือนกรกฎาคม 2563
9. กลั่ น กรองและนาเสนอผลการประเมิน ต่ อคณะกรรมการที่เ กี่ ยวข้ อ งเดื อ น
สิงหาคม 2563
10. ประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมินเดือนสิงหาคม 2563
มติที่ประชุม
รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 16.00 น.
(ลงชื่อ)

ศานติ วงษ์สอาด ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายศานติ วงษ์สอาด)

(ลงชื่อ)

ราเชน ขันตรีจิตร์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายราเชน ขันตรีจิตร์)

