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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.2563  ครั้งท่ี  1/2564  
เมื่อวันท่ี  5  มกราคม  2564  มีคณะกรรมการท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  ถ้า
ไม่มีก็ขอมติท่ีประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม  รับรอง 
/ระเบียบวาระท่ี  3... 
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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.2563  

ประธานฯ  เชิญทางเลขานุการน าเสนอขอบเขตการประเมิน  ITA  ในปี  2564  ให้
คณะกรรมการได้รับทราบถึงขอบเขตและเนื้อหาการประเมินต่อไปครับ 

เลขานุการฯ    ครับกระผมนายศานติ  วงษ์สอาด  ขอน าเสนอผลการประเมิน  ITA  ของปี   
2564  ได้จ าแนกการประเมินออกเป็น  10  กลุ่ม  เพื่อให้สามารถด าเนินการประเมิน
ได้พร้อมกันท่ัวประเทศ  และก ากับติดตามการประเมินได้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา
และเป็นมาตรฐานเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจังหวัดสระแก้วและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีอยู่ในจังหวัดสระแก้ว  อยู่ในกลุ่มท่ี  2  ประกอบด้วยจังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกท้ังหมดรวม  8  จังหวัด  จ านวน  592  
หน่วยงาน  โดยมีแหล่งข้อมูลท่ีจะประเมินประกอบด้วย  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)แบบวัดการรับรู้... 
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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 

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 

 
 

/การรวบรวมข้อมูล... 
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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
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 
 
 
 
 

/คะแนน... 
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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 

  3.2  การติดตามผลการขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น  สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  ประจ าปี  2564 

ประธานฯ    ตามท่ีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลห้วยโจดในปีงบประมาณ  2563  มีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการ
ด าเนินงานภาครัฐ  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดจึงต้องขับเคล่ือนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส  โดยน าผลการวิเคราะห์ท่ีเป็นประเด็นท่ีบกพร่องหรือจุดอ่อน
ท่ีต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน  น าไปก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและ
รายงานผลในปี  2564  ต่อไป  โดยได้มอบหมายทุกส่วนราชการและเจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้องได้ด าเนินการ  ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

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

มติท่ีประชุม  ได้ด าเนินการเรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 

/2.การปรับปรุง... 
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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  

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  2564  แต่ว่าตอนนี้ เราได้
ด าเนินการปรับปรุงเว็ปไซต์ใหม่  ดังนั้นตอนนี้จึงยังไม่สามารถด าเนินการตอบแบบวัด  
OIT หรือลงข้อมูลในหน้าเว็ปไซต์ได้ครับ  แต่ก็ได้เร่งรัดเพื่อให้ด าเนินการได้ทันครับ  ซึ่ง
น่าจะแล้วเสร็จได้ทันภายในระยะเวลาครับ 

ประธาน   ครับ  ตามท่ีได้รับรายงานมาก็ถือว่าซุ่มเส่ียงท่ีจะไม่ทันเวลานะครับ  แต่เมื่อเรา
มีจุดอ่อนอยู่ท่ีการเปิดเผยตามแบบ  OIT  เราก็ต้องยอมเหนื่อยกันหน่อยนะครับ  อาจ
ต้องมีการมาลงข้อมูลกันในช่วงวันหยุดนะครับ  ก็ขอให้ทุกท่านได้มีความต้ังใจท่ีจะท าให้
การประเมิน  ITA  ในปีงบประมาณ  2564  นี้ผ่านไปอยู่ในระดับ  A  ให้ได้นะครับ  
ท่านนายกมีอะไรจะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 

นายก   ครับ  ตามท่ีได้เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการทุกท่านทุกครั้งนะครับ  ผม
ในฐานะนายก อบต.ห้วยโจด  ผมก็อยากเห็นคะแนนการประเมินในปี  พ.ศ.2564  ของ  
อบต.ห้วยโจด  ได้ผ่านการประเมินเหมือนกับท่ีอื่นดูบ้างนะครับ  เห็นว่าต้ังแต่ประเมิน
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มายังไม่เคยผ่านเลยนะครับ  ก็ขอให้ทุกท่านร่วมมือกันนะครับในครั้งนี้ก็ขอให้ได้คะแนน
อยู่ในระดับ  A  ให้ได้นะครับ 

ประธาน   ครับเหมือกันท่ีท่านนายกได้แจ้งนะครับ  ครั้งปีต้องผ่านให้ได้นะครับ   
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอื่น ๆ  
  ไม่มี 
ปิดประชุมเวลา   11.00  น. 
 
 
         (ลงช่ือ)        ศานติ  วงษ์สอาด     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      (นายศานติ  วงษ์สอาด) 
 
 
   (ลงช่ือ)       ราเชน  ขันตรีจิตร์     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายราเชน  ขันตรีจิตร์) 
 


