
ระเบียบวาระการประชุม   
คณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจ าปี 

พ.ศ.2564 
ครั้งที่  3/2564 

ในวันที่  23   เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2564  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 

***************************** 

ระเบียบวาระท่ี  1       เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1.1 ประกาศส านักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การขยายเวลาการด าเนินงานตามปฏิทิน 
   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
   (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
      

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
                            3.1  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
   ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   พร้อมปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
      
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน ๆ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-ส าเนา- 

รายงานการประชุมคณะท างาน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจ าปี พ.ศ.2564 

ครั้งที่   2/2564 

ในวันที ่ 23 เดือน  เมษายน   พ.ศ. 2564 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
   

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 จ่าสิบต ารวจธนัช   ศรีภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ธนัช       ศรีภูมิ   
2 นายสุวรรณที  ไข่มุกข์ รองนายกฯ สุวรรณที  ไข่มุกข์ 

 3 นายทองลา  สุดเหลือ รองนายกฯ ทองลา  สุดเหลือ 

 4 นายไสว ขันทะ เลขานุการนายกฯ ไสว       ขันทะ   
5 - ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล -  ว่าง 
6 นางลัดดาวัลย์ ข าศิริเจริญสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

รักษาราชการแทนปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ลัดดาวัลย์ ข าศิริเจริญสุข 

  
7 นายปริญญา  พาละเอ็น ผู้อ านวยการกองช่าง ปริญญา  พาละเอ็น 

 8 นางสาวศรีสมร  บุรี ผู้อ านวยการกองคลัง ศรีสมร  บุรี   
9 นางพิจิตรา  มูลวงศ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. พิจิตรา  มูลวงศ์ 

 10. นางสาวชมภู่  เขตคาม นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ชมภู่ เขตคาม  
11. นางรุ้งรัตน์  หมู่เมืองสอง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ รุ้งรัตน์  หมู่เมืองสอง  
12. นางสาวเนตรา  กลอนโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญงาน เนตรา  กลอนโพธิ์  
13. นางเสาวคล  แฝงพงษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน เสาวคล  แฝงพงษ์ 

 14. นางสาววิภาภรณ์  กาพล นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ วิภาภรณ์  กาพล   
15. นางสาวอัมพวัน สันเพาะ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อัมพวัน สันเพาะ   
16. นางสาวอรฤดี  สุนาโท เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อรฤดี  สุนาโท   
17. นางสาวพัชรียา เพียยุระ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน พัชรียา เพียยุระ 

 18. นางสาวอภิรดี  พลชัยสงค์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อภิรดี  พลชัยสงค์ 

 19. นางรัตติยา  เชาว์ชื่น ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา รัตติยา  เชาว์ชื่น  
20. นางนิตยา  ค้ าชู คร ู นิตยา  ค้ าชู 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

21. นายวรวุฒิ  เค้าแก้ว เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สารณภัยช านาญงาน 

วรวุฒิ  เค้าแก้ว 
 

22. นายวัชระ  สุดสอาด ผู้ช่วยนายช่างโยธา วัชระ  สุดสอาด 
 

23. นางสาววราณี  สีหาบุตร คนงาน วราณี สีหาบุตร  

24. นายมนัส  ภาวะโคตร คนงาน มนัส ภาวะโคตร  

25. นางสาวกรวรรณ  ศรีภูมิ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป กรวรรณ ศรีภูมิ  

26. นางสาวพัลลภา  นนทภา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พัลลภา นนทภา  

27. นางสิริกานต์  มาลี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สิริกานต์ มาลี  

28. นางสาวสุภาพร  หล้ามาชน คนงานทั่วไป สุภาพร หล้ามาชน  

29. นางสาวกมลชนก  ใสเสริม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กมลชนก ใสเสริม  

30. นางสาวพัชรียาพร  โยมา คนงาน พัชรียาพร โยมา  

31. นางเรียมทรัพย์  สุดแท้ คนงาน เรียมทรัพย์ สุดแท้  

     

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
   1. นายพจนารถ  ราชมุณีสุข นายช่างโยธาช านาญงาน -  

2. นางกรรณิกา สุวรรณหาร นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ -  

3. นางณัฐณิชากร  สุดสอาด ครูผู้ดูแลเด็ก - ปฏิบัติหน้าที ่

4. นางวรรษพร       ชัยโทนุย ผู้ดูแลเด็ก - ปฏิบัติหน้าที ่

5. นางเสถียร         ผิวสอาด ผู้ดูแลเด็ก - ปฏิบัติหน้าที ่

6. นางสาวหนูคล้าย  ภาวะโคตร ผู้ดูแลเด็ก - ปฏิบัติหน้าที ่

7. นายสมนึก  ไชยโคตร คนงาน - 

 8. นายนพรัตน์  ไชยะคง พนักงานขับรถยนต์ - 
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เริ่มประชุม  เวลา  10.00 น. 

     เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  จ่าสิบต ารวจธนัช ศรีภูมิ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแคนเหนือ ได้มอบหมายให้นางลัดดาวัลย์ ข าศิริเจริญสุข รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลแคนเหนือ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแคน
เหนือ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
   1.ประกาศส านักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การขยายเวลาการด าเนินงานตามปฏิทิน 
   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
   (ITA) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
นางลัดดาวัลย์ฯ   ตามท่ี ส านักงาน ป.ป.ช.ได้มีประกาศลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรื่อง ปฏิทิน
รองปลัด อบต.แคนเหนือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
รษก.แทน ปลัด อบต. (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการ
  ประเมินฯ จ านวน 8,300 หน่วยงาน ได้ใช้ประกอบการประเมินฯ ตามขั้นตอน 
  และกรอบระยะเวลาดังกล่าว นั้น 
   เนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันโรคติดเชื้อโควิด-19  พบจ านวนผู้ติดเชื้อ
  สะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้เพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการระบาดระลอก
  ใหม่นี้ได้กระจายออกไปในหลายพ้ืนที่ค่อนข้างรวดเร็ว ในการนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. 
  จึงขอประกาศขยายเวลาการด าเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความ
  โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
  2564  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   

ที ่ ช่วงระยะเวลา ขั้นตอน การด าเนินงาน 
1 วันที่ 1 เมษายน -

31 พฤษภาคม 
พ.ศ.2564 

เก็บข้อมูลแบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายใน 
(IIT) 

การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน มีขั้นตอนดังนี้ 
1.ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบ
แบบวัด IIT โดยค านึงถึงความ
ครอบคลุมของบุคลากรทุกส่วน
งานและทุกระดับ 
2.ผู้ดูแลระบบก ากับติดตามให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามา
ตอบตามระยะเวลาที่ก าหนดให้
ได้มากที่ สุ ดและไม่น้ อยกว่ า
จ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าตามที่
ก าหนด 
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ที ่ ช่วงระยะเวลา ขั้นตอน การด าเนินงาน 
2 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 เมษายน -
31 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 
 
 
 
 
 

เก็บข้อมูลแบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก 
(EIT) 
 
 
 

การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก มีข้ันตอนดังนี้ 
1.ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบ
แบบวัด EIT โดยค านึงถึงความ
สะดวกของผู้มาติดต่อหรือ
ผู้รับบริการในการเข้าถึงช่องทาง
การตอบแบบวัด EIT 
2.คณะที่ปรึกษาการประเมิน 
วิเคราะห์ คัดเลือกและเก็บข้อมูล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดย
ค านึงถึงข้อมูลที่มีคุณภาพและ
เป็นไปตามหลักทางวิชาการ และ
มีจ านวนไม่น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่าง
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนด 

3 วันที่ 1 มีนาคม – 
15 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 

เก็บข้อมูลแบบวัด
การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) 

การเก็บข้อมูลการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะมีข้ันตอนดังนี้ 
1.ผู้ดูแลระบบรายงานข้อมูลการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบ
วัด OIT 
2.ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติ
ข้ อ มู ล ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล
สาธารณะตามแบบวัด OIT 

4 วันที่ 15 
พฤษภาคม พ.ศ.
2564  ถึงวันที่ 13 
มิถุนายน พ.ศ.
2564 

ให้คะแนนแบบวัด 
OIT 

การให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ โดยคณะที่ปรึกษาการ
ประเมินตรวจสอบการเปิดเผย
ข้อมูลและพิจารณาให้คะแนน
แบบวัด OIT ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 

5 วันที่ 14-28 
มิถุนายน พ.ศ.
2564  

ชี้แจงเพ่ิมเติมแบบ
วัด OIT 

ในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าผล
คะแนนของแบบวัด OIT ไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
ผู้ดูแลระบบอาจแจ้ง ขอชี้แจง
รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อคณะที่
ปรึกษาการประเมินได้ตามวิธีการ
ที่ก าหนด 
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ที ่ ช่วงระยะเวลา ขั้นตอน การด าเนินงาน 
6 วันที่ 29 มิถุนายน 

พ.ศ.2564ถึงวันที่ 
13 กรกฎาคม 
2564 

ยืนยันแบบวัด OIT คณะที่ปรึกษาการประเมิน
พิจารณาข้อชี้แจงเพ่ิมเติมของ
หน่วยงานตามที่ได้รับแจ้ง 
จากนั้นท าการแก้ไขหรือยืนยัน
ผลคะแนนแบบวัด OIT ตาม
วิธีการที่ก าหนด 

7 วันที่ 14-31 
กรกฎาคม พ.ศ.
2564 

สรุปผลและจัดท า
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ประเมิน 

คณะที่ปรึกษาการประเมินผล
การประเมิน พร้อมทั้ งจัดท า
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมประกอบ
รายงานผลการประเมิน 

8 วันที่ 1-31 
สิงหาคม พ.ศ.
2564 

ประกาศและ
เผยแพร่ผลการ
ประเมิน 

ส านักงาน ป.ป.ช. กลั่นกรองและ
น าเสนอผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และ
ประกาศเผยแพร่ผลการประเมิน
ต่อสาธารณะ 

 
   อย่างไรก็ตาม ในการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ก็ขอให้
  ทุกท่านที่มีส่วน ร่วมในการประเมินร่วมกันในการจัดเตรียมข้อมูลในการประเมินให้
  พร้อม มีความถูกต้องครบถ้วนและทันตามห้วงเวลาที่ก าหนด หากมีปัญหาอุปสรรค
  ในการด าเนินการให้รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทราบโดยเร็วที่สุด 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   3.1 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดการประเมินคุณธรรมและความ 
   โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ.2564 พร้อมปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
นางลัดดาวัลย์ฯ  ตามห้วงปฏิทินของส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด 
รองปลัด อบต.  IIT ,EIT และ OIT ซึ่งส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด OIT จากเดิมได ้
รษก.แทน ปลัด อบต. ก าหนดช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564- 30 เมษายน 2564 ส านักงาน 
   ป.ป.ช.จึงได้ขยายเวลาการด าเนินงานเป็นวันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 
   2564  ไม่ทราบว่าขณะนี้ผลการด าเนินงานตามแบบวัด OIT ได้ด าเนินการถึง 
   ขั้นตอนใด หรือมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานหรือไม่ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
   รายงานต่อที่ประชุมให้รับทราบด้วย 
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นางพิจิตรา มูลวงศ์       เรียนท่านรองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. และคณะท างานฯ ทุกท่าน  
รองปลัด อบต.  ตามท่ีได้มีการมอบหมายตัวชี้วัดให้แต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบได้จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือ
   ตอบค าถาม OIT ในแต่ละตัวชี้วัด ขอให้ทุกท่านที่รับผิดชอบได้รายงานผลการ 
   ด าเนินงานในตัวชี้วัดว่ามีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานหรือไม่ อย่างไร เพ่ือจะได้
   ส่งข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ ITAS (แอดมิน)  
                               ของส านักงาน ป.ป.ช.ได้ทันเวลา       
 
น.ส.ชมภู่ เขตคาม ขอน าเรียนต่อที่ประชุม ในส่วนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้
   รวบรวมข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ     
   ขอรายงานผลการด าเนินการ ดังนี้ 
    

ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน   
ข้อมูลพื้นฐาน  

01 โครงสร้าง ส านักปลัด  
(น.ส.ชมภู่ฯ) 

 

02 ข้อมูลผู้บริหาร ส านักปลัด  
(น.ส.ชมภู่ฯ) 

 

03 อ านาจหน้าที่ ส านักปลัด  
(น.ส.ชมภู่ฯ) 

 

04 แผนยุทธศาสตร์
หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน 

ส านักปลัด  
(น.ส.เนตราฯ) 

 

05 ข้อมูลการติดต่อ ส านักปลัด  
(น.ส.ชมภู่ฯ) 

 

06 กฎหมาย           
ที่เก่ียวข้อง 

ส านักปลัด ,กอง
คลัง ,กองช่าง ,
กองการศึกษา 

 

การประชาสัมพันธ์  
07 ข่าวประชาสัมพันธ์ ส านักปลัด  

(น.ส.ชมภู่ฯ) 
 

การปฏิสัมพนัธ์ข้อมูล  
08 Q&A ส านักปลัด  

(น.ส.ชมภู่ฯ) 
 

09 Social Network ส านักปลัด  
(น.ส.ชมภู่ฯ) 

 

 
 
 
 



-7- 
    

ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน  
การด าเนินงาน  

010 แผนด าเนินงาน
ประจ าปี 

ส านักปลัด  
(น.ส.เนตราฯ) 

 

011 รายงานการก ากับ
ติดตามการ
ด าเนินงาน
ประจ าปี  
รอบ 6 เดือน 

ส านักปลัด  
(น.ส.เนตราฯ) 

 

012 รายงานผลการ
ด าเนินงาน
ประจ าปี 

ส านักปลัด  
(น.ส.เนตราฯ) 

 

การฏิบัติงาน  
013 คู่มือหรือมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน 
ส านักปลัด  

(หน.ส านักปลัดฯ) 
 

การให้บริการ  
014 คู่มือหรือมาตรฐาน

การให้บริการ 
ส านักปลัด  

(หน.ส านักปลัดฯ) 
 

015 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

ส านักปลัด  
(หน.ส านักปลัดฯ) 

 

016 รายงานผลการ
ส ารวจความ 
พึงพอใจการ
ให้บริการ 

ส านักปลัด  
(น.ส.อัมพวันฯ) 

กองคลัง  
(นางกรรณิกาฯ) 

 

017 E-Service ส านักปลัด  
(น.ส.ชมภู่ฯ) 
(นายวรวุฒิฯ) 
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ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
018 แผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปี 
กองคลัง  

019 รายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

กองคลัง  

020 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

กองคลัง  

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือแผนการจัดหาพัสดุ 
กองคลัง  

022 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ 

กองคลัง  

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ  
รายเดือน 

กองคลัง  

024 รายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าปี 

กองคลัง อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
025 นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
ส านักปลัด  

(นางรุง้รัตน์ฯ) 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

026 การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ส านักปลัด  
(นางรุ้งรัตน์ฯ) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

027 หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

ส านักปลัด  
(นางรุ้งรัตน์ฯ) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

028 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 
 

ส านักปลัด  
(นางรุ้งรัตน์ฯ) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

 

029 แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

ส านักปลัด  
(น.ส.อรฤดีฯ) 

 

030 ช่องทางแจ้ ง เรื่ อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

ส านักปลัด  
(น.ส.อรฤดีฯ) 

 

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

ส านักปลัด  
(น.ส.อรฤดีฯ) 

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
032 ช่องทางการรับฟัง

ความคิดเห็น 
ส านักปลัด  
(น.ส.ชมภู่ฯ) 

 

033 ก า ร เ ปิ ด โ อ ก า ส     
ให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ส านักปลัด  
(น.ส.เนตราฯ) 

 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

 

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  
034 เจตจ านงสุจริตของ

ผู้บริหาร 
ส านักปลัด  

(นางรุ้งรัตน์ฯ) 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

035 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 

ส านักปลัด  
(นางรุ้งรัตน์ฯ) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต  
036 การประเมินความ

เสี่ยงการทุจริต
ประจ าปี 

ส านักปลัด  
(นางรุ้งรัตน์ฯ) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

037 การด าเนินการเพ่ือ
จัดการความเสี่ยง
การทุจริต 

ส านักปลัด  
(นางรุ้งรัตน์ฯ) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

038 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

ส านักปลัด  
(นางรุ้งรัตน์ฯ) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

แผนป้องกันการทุจริต  
039 แผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริต 
ส านักปลัด  

(น.ส.เนตราฯ) 
 

040 รายงานการก ากับ
ติดตามการ
ด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

ส านักปลัด  
(น.ส.เนตราฯ) 

 

041 รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี 

ส านักปลัด  
(น.ส.เนตราฯ) 

 

ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน    
การทุจริตภายในหน่วยงาน 

 

042 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

รองปลัดฯ ,
หน.สป., 

น.ส.ชมภู่ฯ 

 

043 การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

รองปลัดฯ ,
หน.สป., 

น.ส.ชมภู่ฯ 

 

 
   ตามข้อมูลที่ได้รายงานในเบื้องต้น ขณะนี้แอดมินได้น าข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด 
      ขึ้นเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกท่านได้เข้าไป
   ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง หากมีจุดใดจะต้องแก้ไขทางแอดมินจะได้รีบ 
   ด าเนินการให้โดยทันที ก่อนที่จะเข้าไปตอบแบบวัด OIT ในระบบ ITAS  ส าหรับใน
   ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่ครบถ้วน และเพ่ือป้องกันปัญหาระบบล่ม 
   ขอความร่วมมือให้จัดส่งข้อมูลให้ทางแอดมินภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เพ่ือ
   จะได้รีบด าเนินการให้ทันห้วงเวลาต่อไป 
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นางลัดดาวัลย์ฯ  ในส่วนตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ขอให้เร่งด าเนินการให้ทันห้วงเวลา 
รองปลัด อบต.  และให้ก าหนดวันที่คาดว่าด าเนินการแล้วเสร็จให้ทราบด้วย เพื่อจะได้ทราบ 
รษก.แทน ปลัด อบต. ปัญหาและอุปสรรค 
 
 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  
   ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการ
   แล้วเสร็จพร้อมส่งไฟล์ข้อมูลให้แก่ทางแอดมินภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 
 
นางสาววิภาพรณ์ กาพล ขอน าเรียนต่อท่ีประชุม ในส่วนของกองคลังที่รับผิดชอบตัวชี้วัดทั้งหมด 7 หัวข้อ  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 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 
   โดยตัวชี้วัดที่รับผิดชอบได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จ านวน 6 ตัวชี้วัด เหลืออีก 
   1 ตัวชี้วัด ข้อ 024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี ทั้งนี้
   ทางกองคลังก าลังเร่งด าเนินการจัดท าข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย  
   และจะทยอยส่งข้อมูลให้กับทางแอดมินให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนดภายในวันที่ 
   30 เมษายน 2564 
 
นางลัดดาวัลย์ ข าศิริเจริญสุข เพ่ือเป็นการติดตามการด าเนินการในแต่ละตัวชี้วัดว่า 
มีรองปลัด อบต.  ความคืบหน้ามากน้อยเพียงไร และเป็นการตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะให้ทาง
   แอดมินผู้รับผิดชอบในการตอบค าถาม OIT ในระบบ ITAS ของส านักงาน ป.ป.ช. 
   ขอมอบหมายให้ผู้อ านวยการกองและหัวหน้าส านกัปลัดก ากับติดตามการด าเนินการ



   ให้ทันตามห้วงเวลา และขอให้คณะท างานทุกท่านตั้งใจในการท าการประเมิน 
   คุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) หากมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการขอให้
   รีบรายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบโดยทันที    

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
   -ไม่มี- 
 
ปิดประชุม  เวลา 12.30 น. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบการประชุม 
คณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจ าปี 

พ.ศ.2564 
ครั้งที่   3/2564 

ในวันที่  23   เดือน  เมษายน   พ.ศ.  2564  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
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