
ระเบียบวาระการประชุม   
คณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจ าปี 
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ระเบียบวาระท่ี  1       เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
   (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
      

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
                            3.1  ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
   ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน ๆ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-ส าเนา- 

รายงานการประชุมคณะท างาน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจ าปี พ.ศ.2565 

ครั้งที่   2/2565 

ในวันที ่ 22 เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2565 

ณ  ห้องประชุมส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ชั้น 1 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
   

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นางลัดดาวัลย์ ข าศิริเจริญสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
รักษาราชการแทนปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ลัดดาวัลย์ ข าศิริเจริญสุข 

  
2. นางสาวศรีสมร  บุรี ผู้อ านวยการกองคลัง ศรีสมร  บุรี   
3. นางพิจิตรา  มูลวงศ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. พิจิตรา  มูลวงศ์ 

 4. นางสาวชมภู่  เขตคาม นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ชมภู่ เขตคาม  
5. นางรุ้งรัตน์  หมู่เมืองสอง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ รุ้งรัตน์  หมู่เมืองสอง  
6. นางสาวเนตรา  กลอนโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญงาน เนตรา  กลอนโพธิ์  
7. นางสาววิภาภรณ์  กาพล นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ วิภาภรณ์  กาพล   
8. นางสาวอัมพวัน สันเพาะ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อัมพวัน สันเพาะ 

 9. นางสาวอรฤดี  สุนาโท เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อรฤดี  สุนาโท 

 10. นางสาวพัชรียา เพียยุระ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน พัชรียา เพียยุระ  
11. นายวรวุฒิ  เค้าแก้ว เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา

สารณภัยช านาญงาน 
วรวุฒิ  เค้าแก้ว 

 
12. นางสาววราณี  สีหาบุตร คนงาน วราณี สีหาบุตร  

 

เริ่มประชุม  เวลา  13.30 น. 

     เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายภิญโญ  ศรีทัพสกุลชาย นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแคนเหนือ มอบหมายให้นางลัดดาวัลย์ ข าศิริเจริญสุข รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลแคนเหนือ ได้ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
   1.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
   (ITA) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
นางลัดดาวัลย์ฯ  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ที่ 246/2564 ลงวันที่ 30     
รองปลัด อบต.  พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความ
(รักษาการ ป.อบต.)  โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจ าปี พ.ศ.2564 ที่มี
  คณะท างาน ประกอบด้วย คณะท างานฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายด าเนินการ ก็ขอให้   
  ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการประเมินร่วมกันในการจัดเตรียมข้อมูลในการประเมินให้
  พร้อมมีความถูกต้องครบถ้วนและทันตามห้วงเวลาที่ก าหนด หากมีปัญหาอุปสรรค
  ในการด าเนินการให้รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทราบโดยเร็วที่สุด 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   3.1 ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
   ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
นางลัดดาวัลย์ฯ  ตามห้วงปฏิทินของส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด 
รองปลัด อบต.  IIT ,EIT และ OIT ซึ่งส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด OIT ได้ก าหนด 
(รษก.ปลัดอบต.) ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565- 30 เมษายน 2565 ที่ทุกหน่วยงานที่ 
   ลงทะเบียนรับการประเมินจะต้องน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ ITAS ของส านักงาน ป.ป.ช. 
   ขอให้ทุกส่วนงานที่รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดได้จัดเตรียมความพร้อมของข้อมูลและ
   ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการน า
   ข้อมูลเข้าสู่ระบบ (แอดมิน) ถือว่าเป็นการสอบทานก่อนส่งด้วย และให้ด าเนินการให้
   ทันตามห้วงเวลาที่ก าหนด  
 
นางพิจิตราฯ    เรียนท่านรองปลัด อบต.แคนเหนือ (รษก.ป.อบต.) และคณะท างานฯ ทุกท่าน  
หัวหน้าส านักปลัด อบต. ตามท่ีได้มีการมอบหมายตัวชี้วัดให้แต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบได้จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือ
   ตอบค าถาม OIT ในแต่ละตัวชี้วัด ขอให้ทุกท่านที่รับผิดชอบได้ศึกษาคู่มือให้ละเอียด
   เพ่ือเป็นแนวทางการตอบค าถาม หากมีปัญหาหรืออุปสรรคให้รายงานให้ทราบได้
   ตลอด ทั้งนี้ตามห้วงปฏิทินที่ก าหนดหน่วยงานมีระยะเวลาในการตอบค าถามถึงวันที่ 
   30 เมษายน 2565 จึงขอความร่วมมือทุกท่านได้เร่งด าเนินการ เพื่อให้แอดมิน
   สามารถน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ ITAS ของส านักงาน ป.ป.ช.ได้ทันเวลา 
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นางพิจิตรา ฯ         ขอน าเรียนต่อที่ประชุมฯ  ตามที่ได้มอบหมายให้แต่ละกองรับผิดชอบในแต่ละ
หัวหน้าส านักปลัด อบต. ตัวชี้วัด เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลในการตอบค าถามและมี
   บางหัวข้อที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะส่งให้กับทางแอดมินเป็นผู้รวบรวม 
   เพ่ือน าเข้าตอบในระบบ ITAS ทั้งนี้ได้ก าชับในแต่ละตัวชี้วัดได้ตรวจสอบความ 
   ถูกต้องของข้อมูลก่อนน าส่งให้แอดมิน เพ่ือป้องกันความผิดพลาด หากตอบไม่ตรง
   ตามตัวชี้วัดจะท าให้หน่วยงานไม่ได้คะแนน จึงขอความร่วมมือทุกท่านได้ตรวจสอบ
   ความถูกต้องครบถ้วนด้วย 
 
น.ส.ชมภู่ เขตคาม ขอน าเรียนต่อที่ประชุม ในส่วนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้
   ด าเนินงานตามขั้นตอนช่วงระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 
    1.วันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ขั้นตอนการลงทะเบียนและ
   น าเข้าข้อมูลประกอบการประเมินซึ่งด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
    2.วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2565 เป็นการเก็บข้อมูลแบบวัดการ
   เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ซึ่งได้ประสานทุกส่วนงานให้ด าเนินการ  
   จัดเตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าข้อมูลเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์หลัก 
   ของหน่วยงาน ซ่ึงระบบจะสามารถให้เข้าท าการตอบแบบ OIT ได้ถึงวันที่ 30  
   เมษายน 2565 นี้  จึงขอความร่วมมือทุกส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงเจ้าหน้าที่ท่ี 
   รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด  หากจัดท าข้อมูลเสร็จเรียบร้อยในตัวชี้วัดใด  
   สามารถจัดส่งไฟล์ข้อมูลให้กับทางนักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ที่ท าหน้าที่เป็น
   แอดมินในการตอบค าถาม เพ่ือจะได้ทยอยน าข้อมูลเข้าในระบบ เนื่องจากขณะนี้มีผู้
   เข้าใช้งานในระบบ ITAS ของส านักงาน ป.ป.ช.เป็นจ านวนมาก ท าให้มีปัญหาระบบ
   เครือข่ายอินเตอร์เน็ตล่มบ่อยครั้ง ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น จึงขอความ
   ร่วมมือจากทุกส่วนงานที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดเร่งด าเนินการ และจัดส่งข้อมูลให้
   ทางแอดมินภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 เพ่ือความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้
   ทุกท่านได้ตรวจสอบหัวข้อการประเมินจากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานด้วย 
   ว่าแต่ละหัวข้อการประเมินมีข้อมูลถูกต้องตรงตามตัวชี้วัดหรือไม่ หากมีจุดที่ต้อง
   แก้ไขทางแอดมินจะได้รีบแก้ไขให้ทันท่วงที 
    3.วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2565 จะเป็นขั้นตอนการเก็บข้อมูล
   แบบวัดการเรียนรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และเก็บข้อมูลแบบวัดการ
   เรียนรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซึ่งระบบ ITAS ได้เปิดให้ทุกหน่วยงานที่
   เข้ารับการประเมินสามารถเข้าไปตอบแบบประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 
   เป็นต้นไป โดยทางแอดมินจะส่งแบบประเมินพร้อมแนบคิวอาร์โคดให้ทุกท่านเข้าไป
   ตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว หากท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าตอบในระบบก็ 
   สามารถตอบค าถามทางแบบประเมินที่ทางแอดมินแจกไปให้ เมื่อด าเนินการกรอก
   เสร็จแล้ว สามารถส่งคืนให้ทางแอดมินเพ่ือจะได้ด าเนินการตอบในระบบให้ครบตาม
   จ านวน  
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นางรุ้งรัตน์ หมู่เมืองสอง ขอน าเรียนต่อที่ประชุม ในส่วนของงานทรัพยากรบุคคล มีตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ในตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
   ข้อ o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
   ข้อ o26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
   ข้อ o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
   ข้อ o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี  
   และตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต ดังนี้ 
   ข้อ o34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  
   ข้อ o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
   ข้อ o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี  
   ข้อ o37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
   ข้อ o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
   ทั้งนี้เพ่ือเป็นการรวมพลังการต่อต้านการทุจริตและเป็นกิจกรรมที่เป็นตัวชี้วัดในการ
   ประเมิน ITA จึงขอเชิญชวนท่านนายก อบต.แคนเหนือ คณะผู้บริหาร รองปลัด 
   อบต.(รักษาราชการแทนปลัด อบต.) ผอ.กองทุกกอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน
   ส่วนต าบลและเจ้าหน้าที่ของ อบต.แคนเหนือทุกท่านร่วมแสดงเจตนารมณ์ด้วยการ
   แสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต 
 
นางสาวศรีสมร บุรี       ขอน าเรียนต่อท่ีประชุม ในส่วนของกองคลังที่รับผิดชอบตัวชี้วัดทั้งหมด 7 หัวข้อ  
ผู้อ านวยการกองคลัง    ดังนี้ 
   ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ประกอบด้วย 
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ดังนี้ 
   ข้อ o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
   ข้อ o19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน 
   ข้อ o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
   การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ดังนี้ 
   ข้อ o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
   ข้อ o22 ประกาศต่างๆเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
   ข้อ o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
   ข้อ o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 
   ทั้งนี้ทางกองคลังก าลังเร่งด าเนินการจัดท าข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย 
   และจะทยอยส่งข้อมูลให้กับทางแอดมินให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
นางลัดดาวัลย์ ข าศิริเจริญสุข ขอน าเรียนต่อที่ประชุมว่า เพ่ือเป็นการติดตามการด าเนินการในแต่ละตัวชี้วัดว่า
รองปลัด อบต.  มีความคืบหน้ามากน้อยเพียงไร และเป็นการตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะให้ทาง
   แอดมินผู้รับผิดชอบในการตอบค าถาม OIT ในระบบ ITAS ของส านักงาน ป.ป.ช. 
   ขอให้เร่งด าเนินการพร้อมจัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 20 เมษายน 2565  
   จึงขอให้คณะท างานทุกท่านปฏิบัติโดยเคร่งครัด หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงาน
   ผู้บังคับบัญชาทันที 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
   -ไม่มี- 
 
ปิดประชุม  เวลา 15.30 น. 
 
 

(ลงชื่อ)       ชมภู่ เขตคาม   ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางสาวชมภู ่ เขตคาม) 
   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
(ลงชื่อ)     พิจิตรา   มูลวงศ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นางพิจิตรา   มูลวงศ์) 
          หัวหน้าส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบการประชุม 
คณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจ าปี 

พ.ศ.2565 
ครั้งที่   2/2565 

ในวันที่  22   เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  2565  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ชั้น 1 

 

 
 

 
 
 


