
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนและยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ(Integrity  and  Transparency  Assessment :ITA)   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

คร้ังที่  1/2564 
วันอังคารที่  5  มกราคม  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 

 
/หน่วยงาน 
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 ห น่ ว ย ง าน ภ าค รั ฐ ( Integrity  and  Transparency  Assessment :ITA)   ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดพบว่าได้คะแนน  79.55 
คะแนน  มีค่าระดับอยู่ในระดับ  B  ซึ่งได้คะแนนมากกว่าปีท่ีผ่านมาแต่ยังถือว่าไม่ผ่านการ
ประเมินในระดับ A  ซึ่งจะมีคะแนน  85  คะแนนขึ้นไป  ดังนั้น  นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจด  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อด าเนินการขับเคล่ือนและยกระดับการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินร้อยละ  90  ซึ่งจะท าให้ค่าดัชนีการับรู้การทุจริต(CPI)  ของประเทศสูงยิ่งขึ้น  โดย
แบ่งคณะกรรมการออกเป็น  2  ชุด  ตามค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ท่ี  
001/2564  ลงวันท่ี  4  มกราคม  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  ติดตาม  นิเทศผลการด าเนินงานในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity  and  Transparency  Assessment :ITA)  
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
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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.2563  มาก าหนดแนวทางและขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและรายงานผลต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
  ไม่มีเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองพิจารณา 
 3.1  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

ประธานฯ  เชิญทางเลขานุการน าเสนอผลการประเมิน  ITA  ในปี  2563  ขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ให้คณะกรรมการได้รับทราบถึงผลการประเมินครับ 

เลขานุการฯ    ครับกระผมนายศานติ  วงษ์สอาด  ขอน าเสนอผลการประเมิน  ITA  ของปี   
2563  ผลการประเมินปรากฏว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ได้คะแนน  79.55  
คะแนน  อยู่ในระดับ  B  ซึ่งถือว่าไม่ผ่านการประเมินนะครับ  

 
/ส่วนผลการประเมิน... 
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     ส่วนผลการประเมินแยกตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ.2562  
และปี  พ.ศ.2563  มีดังนี้ 

 
อันดับ ตัวชี้วัด ผลคะแนน หมายเหตุ 

2562 2563 
1 การปฏิบัติหน้าท่ี 97.61   95.78 ลด 
2 การใช้งบประมาณ   93.38   92.83 ลด 
3 การใช้อ านาจ   93.19   89.52 ลด 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ   92.79   88.45 ลด 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต   83.26   87.50 เพิ่ม 
6 คุณภาพการด าเนินงาน   82.86   87.48 เพิ่ม 
7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร   80.85   85.55 เพิ่ม 
8 การปรับปรุงระบบการท างาน   75.64   84.33 ลด 
9 การเปิดเผยข้อมูล   69.56   81.11 เพิ่ม 

10 การป้องกันการทุจริต   31.25   48.13 เพิ่ม 
 
โดยมีคะแนนสูงสุดอยู่ ท่ีตัวช้ีวัดท่ี  1  การปฏิบัติหน้าท่ี  95.78  คะแนน   

คะแนนต่ าสุดอยู่ท่ีตัวชี้วัดท่ี  10  การป้องกันการทุจริต  48.13  คะแนน 
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการท างานของหน่วยงานภาครัฐ : องค์การบริหาร

ส่วนต าบลห้วยโจด 
  จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี 2563” ท่ีก าหนดให้หน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมิน
ร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนน
การประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด  คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวนท้ังส้ิน 10 ตัวช้ีวัด มีแบบวัดท่ีมีคะแนนผ่าน
เกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT ซึ่งสะท้อน ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็น
หลักอย่างชัดเจน  
  ส่วนแบบวัดท่ีมีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด EIT 
และ OIT จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินท่ีดียิ่งขึ้น
ในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 
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  แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพและ 
มาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควร
ด าเนินการดังนี้  
  1) คุณภาพการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริ
การงานด้านต่างๆ อย่างท่ัวถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและ
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  
  2) ประสิทธิภาพการส่ือสาร จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปล่ียน
ข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  
  3) การปรับปรุงระบบการท างาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
หรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้
โดยสะดวก 
  แบบ OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีเป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่
สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และ
แสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมีมาตรการท่ีเป็นรูปธรรม จึงควร
ด าเนินการดังนี้  
  1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานท่ัวไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหา
พัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ังข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service 
โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งท่ีสามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุก
ช่วงเวลา ท้ังนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง  
  2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA 
ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีท่ีผ่านมาเพื่อก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการ
ก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
  ท่ีส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแล
เว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อส่ือสารผ่าน
เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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  3.2  การขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ให้
ดีขึ้นสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปี  2564 

ประธานฯ    ตามท่ีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐประจ าปี  2563  มีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการด าเนินงานภาครัฐ  
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จึงต้องขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสโดยน าผลการวิเคราะห์ท่ีเป็นประเด็นท่ีบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน  น าไปก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและรายงานผลใน
ปีงบประมาณ  2564  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  2563  ครับ 
เลขานุการฯ  ขอแจ้งกรอบระยะเวลาการประเมิน  ITA  จะด าเนินการในช่วงเดือน  เมษายน   -

เดือนสิงหาคม  2563  ดังนี้ 
1. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ  วันท่ี  1  กุมภาพันธ์  -31  มีนาคม  2564 
2. เก็บข้อมูลแบบส ารวจ  IIT  วันท่ี 1 เมษายน  -31  พฤษภาคม  2564 
3. เก็บข้อมูลแบบส ารวจ  EIT  วันท่ี 1 เมษายน  -31  พฤษภาคม  2564 
4. ตอบแบบส ารวจ  OIT  วันท่ี  1  มีนาคม – 30  เมษายน  2564 
5. ตรวจและให้คะแนนแบบ  OIT  วันท่ี  1 – 31  พฤษภาคม  2564 
6. ช้ีแจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT วันท่ี  1-15  มิถุนายน  2564 
7. ยืนยันแบบวัด  OIT  วันท่ี  16.30  มิถุนายน  2564 
8. สรุปผลและจัดท ารายงานผลการประเมิน  วันท่ี  1-31  กรกฎาคม  2564 
9. ประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน  วันท่ี  1-31  สิงหาคม  

2564 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
ปิดประชุมเวลา  16.00  น. 
 
 
         (ลงช่ือ)        ศานติ  วงษ์สอาด     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      (นายศานติ  วงษ์สอาด) 
 
 
   (ลงช่ือ)       ราเชน  ขันตรีจิตร์     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายราเชน  ขันตรีจิตร์) 
 
 


