
 
ระเบียบวาระการประชุม   

คณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจ าปี พ.ศ.2564 
ครั้งที่   1/2564 

ในวันที่  4   เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  2564  เวลา  13.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 

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

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่อง ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ที่ 35 /2564 ลงวันที่ 1   มีนาคม 2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐ (ITA) ประจ าปี พ.ศ.2564 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  พิจารณา 
                           3.1  ประกาศส านักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
            ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจ าปี  
            งบประมาณ พ.ศ.2564 

 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง อ่ืน ๆ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-ส าเนา- 

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

ครั้งที่   1/2564 

ในวันที ่ 4  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2564 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
   

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

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 นักจัดการงานทัว่ไปช 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. นายพจนารถ  ราชมุณีสุข นายช่างโยธาช านาญงาน พจนารถ  ราชมุณีสุข   
15. นางกรรณิกา สุวรรณหาร นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ กรรณิกา สุวรรณหาร   
16. นางสาววิภาภรณ์  กาพล นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ วิภาภรณ์  กาพล   
17. นางสาวอัมพวัน สันเพาะ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อัมพวัน สันเพาะ 

 18. นางสาวอรฤดี  สุนาโท เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อรฤดี  สุนาโท 

 19. นางสาวพัชรียา เพียยุระ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน พัชรียา เพียยุระ  
20. นางสาวอภิรดี  พลชัยสงค์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อภิรดี  พลชัยสงค์ 
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ล าดับ
ที ่

ชือ่-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

21. นางรัตติยา  เชาว์ชื่น ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา รัตติยา  เชาว์ชื่น  
22. นางนิตยา  ค้ าชู คร ู นิตยา  ค้ าชู 

 
23. นายวรวุฒิ  เค้าแก้ว เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสารณ

ภัยช านาญงาน 
วรวุฒิ  เค้าแก้ว 

 
24. นายวัชระ  สุดสอาด ผู้ช่วยนายช่างโยธา วัชระ  สุดสอาด 

 
     

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
   1. นางณัฐณิชากร  สุดสอาด ครูผู้ดูแลเด็ก - ปฏิบัติหน้าที ่

2. นางวรรษพร       ชัยโทนุย ผู้ดูแลเด็ก - ปฏิบัติหน้าที ่

3. นางเสถียร         ผิวสอาด ผู้ดูแลเด็ก - ปฏิบัติหน้าที ่

4. นางสาวหนูคล้าย  ภาวะโคตร ผู้ดูแลเด็ก - ปฏิบัติหน้าที ่

5. นายสมนึก  ไชยโคตร คนงาน - 

 6. นายนพรัตน์  ไชยะคง พนักงานขับรถยนต์ - 

 7. นางสาววราณี  สีหาบุตร คนงาน - 

 8. นายมนัส  ภาวะโคตร คนงาน -  
9. นางสาวกรวรรณ  ศรีภูมิ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป -  

10. นางสาวพัลลภา  นนทภา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี -  
11. นางสิริกานต์  มาลี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน -  
12. นางสาวสุภาพร  หล้ามาชน คนงานทั่วไป -  
13. นางสาวกมลชนก  ใสเสริม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ -  
14. นางสาวพัชรียาพร  โยมา คนงาน -  
15. นางเรียมทรัพย์  สุดแท้ คนงาน -  
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เริ่มประชุม  เวลา  13.00 น. 

     เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  จ่าสิบต ารวจธนัช ศรีภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล    
แคนเหนือ ได้ท าหน้าทีป่ระธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
จสต.ธนัช ศรีภูมิ :      1.1  เรื่อง ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ที่ 35 /2564 ลงวันที่ 1  มีนาคม 2564  
นายก อบต.              เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
                             ของรัฐ (ITA) ประจ าปี พ.ศ.2564 
            ตามท่ี  ส านักงาน ป.ป.ช.ได้ก าหนดแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและ 
   ความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจ าปี 2564 เพื่อเป็น 
   เครื่องมือในการช่วยแนะน าและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวปฏิบัติที่ดีในการ 
   ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
   ในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผน 
   แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนน     
   ขึ้นไปจึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน นั้น 

    ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) ประจ าปี  
   พ.ศ.2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) ประจ าปี พ.ศ.2564   
   ประกอบด้วย คณะท างานฝ่ายอ านวยการ และคณะท างานฝ่ายด าเนินการ ดังนี้ 

   คณะท างานฝ่ายอ านวยการ 
   1.จ่าสิบต ารวจธนัช  ศรีภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ประธานคณะท างาน 
   2.นายทองลา สุดเหลือ    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  คณะท างาน 
   3.นายสุวรรณที ไข่มุกข์    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  คณะท างาน 
   4.นางลัดดาวัลย์ ข าศิริเจริญสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ คณะท างาน 
                  รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
             5.นายปริญญา พาละเอ็น    ผู้อ านวยการกองช่าง    คณะท างาน 
   6.นางสาวศรีสมร บุรี    ผู้อ านวยการกองคลัง    คณะท างาน 
   7.นางพิจิตรา มูลวงศ์    หัวหน้าส านักปลัด          เลขานุการคณะท างาน 

   คณะท างานฝ่ายด าเนินการ 
   ส านักปลัด อบต. 
   1.นางพิจิตรา  มูลวงศ์ หัวหน้าส านักปลัด    หัวหน้าคณะท างาน 
   2.นางสาวชมภู่  เขตคาม  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   เจ้าหน้าที่ 
   3.นางรุ้งรัตน์  หมู่เมืองสอง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   เจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 

/4.นางสาวเนตราฯ... 
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   4.นางสาวเนตรา  กลอนโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  เจ้าหน้าที่ 
   5.นางเสาวคล แฝงพงศ์      เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน     เจ้าหน้าที ่
   6.นางสาวอัมพวัน สันเพาะ   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ      เจ้าหน้าที ่
   7. นางสาวอรฤดี  สุนาโท     เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน      เจ้าหน้าที ่
   8.นายวรวุฒิ เค้าแก้ว      เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯช านาญงาน  เจ้าหน้าที่ 
   9.นางสาวกรวรรณ ศรีภูมิ    ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป      ผู้ช่วยเจ้าหน้าที ่
   10.นางสาวอภิรดี พลชัยสงค์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      ผู้ช่วยเจ้าหน้าที ่
   11.นางสิริกานต์   มาลี      ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที ่
   12.นายสุทธิพงษ์  นามศรี    ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน       ผู้ช่วยเจ้าหน้าที ่
   13. นางสาววราณี สีหาบุตร คนงาน                              ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่  
   14.นางสาวสุธิดา ค้ าช ู      พนักงานจ้างเหมาบริการ      ผู้ช่วยเจ้าหน้าที ่
   15.นายศุภกร  ก้อนค า      พนักงานจ้างเหมาบริการ      ผู้ช่วยเจ้าหน้าที ่
   16. นายกฤษดากร ซุยเพ็ง   คนงาน       ผู้ช่วยเจ้าหน้าที ่
   17.นายนพรัตน์ ไชยะคง    พนักงานขับรถยนต์      ผู้ช่วยเจ้าหน้าที ่
 
   กองคลัง 
   1.นางสาวศรีสมร บุรี ผู้อ านวยการกองคลัง    หัวหน้าคณะท างาน 
   2.นางกรรณิกา สุวรรณหาร นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ เจ้าหน้าที่ 
   3.นางสาวศิริรัตน์  ปัตตะเน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  เจ้าหน้าที่ 
   4.นางสาววิภาพรณ์ กาพล   นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ   เจ้าหน้าที่ 
   5.นางสาวพัลลภา นนทภา   ลูกจ้างประจ า    เจ้าหน้าที่ 
   6.นางสาวสุภาพร หล้ามาชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 
   7.นางสาวพัชรียาพร โยมา   คนงาน    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 
   8.นางสาวกมลชนก ใสเสริม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที ่
   9.นางสาวบุษกร  ศรีสุข     พนักงานจ้างเหมาบริการ   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที ่
   10.นางสาวรุ่งทิพย์ สุวงศ์    พนักงานจ้างเหมาบริการ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 
 
   กองการศึกษา 
   1.นางลัดดาวัลย์ ข าศิริเจริญสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  หัวหน้า 
                      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา  
   2.นางนิตยา ค้ าชู         ครวูิทยฐานะช านาญการ  เจ้าหน้าที่ 
   3.นางสาวณิชากร สุดสอาด      คร ู    เจ้าหน้าที่ 
   4.นางรัตติยา เชาว์ชื่น        ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา   เจ้าหน้าที่ 
   5.นางสาวยุภาพร  วิชัยก าจร    ผู้ดูแลเด็ก     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที ่
   6.นางวรรษพร  ชัยโทนุย         ผู้ดูแลเด็ก     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที ่
   7.นางเสถียร  ผิวสอาด        ผู้ดูแลเด็ก    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 
   8.นางเรียมทรัพย์ สุดแท้         คนงาน             ผูช้่วยเจ้าหน้าที่ 
   9.นางสาววิมล  สมอหมอบ      พนักงานจ้างเหมาบริการ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 
 
 

/กองช่างฯ... 
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   กองช่าง 
   1.นายปริญญา พาละเอ็น       ผู้อ านวยการกองช่าง   หัวหน้า 
   2.นายพจนารถ ราชมุณีสุข     นายช่างโยธาช านาญงาน   เจ้าหน้าที ่
   3.นางสาวพัชรียา  เพียยุระ    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  เจ้าหน้าที ่
   4.นายวัชระ  สุดสอาด       ผู้ช่วยนายช่างโยธา    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 
   5.นายชิตศณุ  ไสบาล        คนงาน     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 
   6.นายมนัส ภาวะโคตร       คนงาน    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 
   7.นางสาวภิญญ์นารา สันชิต   พนักงานจ้างเหมาบริการ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 
 
   ให้คณะท างานมีหน้าที่ 
   1.เก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 3 แหล่งข้อมูล ดังนี้ 
    1.1  ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ITA) หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานตั้งแต่ระดับ 
   ผู้บริหาร ผู้อ านวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงานและลูกจ้าง/พนักงานจ้างที่ท างานให้กับ 
   หน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
    1.2 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน  
   หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่เคยมาขอรับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงาน 
    1.3 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) หมายถึง การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลัก 
   หน่วยงานที่ใช้ในการสื่อสารสาธารณะ 
   2.หน้าที่อื่นๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ เห็นควรเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
   โดยส่งข้อมูลในรูปแบบของเอกสารและไฟล์เวิร์ดหรือไฟล์สแกนแล้วแต่กรณี ให้ส านักปลัด ภายใน
   ระยะเวลาที่ก าหนด   

    ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

           สั่ง  ณ วันที่   1   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕64 
   

                      (ลงชื่อ)  จ่าสิบต ารวจ  ธนัช ศรีภูมิ 
                            (ธนัช  ศรีภูมิ) 
                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  
ที่ประชุม  รับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
    –ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
นางลัดดาวัลย์ฯ    3.1 ประกาศส านักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
รองปลัด อบต.  ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจ าปี  
(รษก.แทน ป.อบต.) งบประมาณ พ.ศ.2564 
    ด้วยส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีประกาศปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
   ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินฯ ใช้ประกอบการวางแผน
   และด าเนินการการประเมินตามขั้นตอนและช่วงเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 
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ที ่ ช่วงระยะเวลา ขั้นตอน การด าเนินงาน 
1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 

31 มีนาคม พ.ศ.
2564 

ลงทะเบียนการ
ประเมินและน าเข้า
ข้อมูลประกอบการ
ประเมิน 

การลงทะเบียนการประเมินและน าเข้า
ข้อมูลประกอบการประเมิน มีขั้นตอน
ดังนี้ 
1.ผู้ดูแลระบบและผู้บริหารลงทะเบียน
การประเมิน 
2.ผู้ดูแลระบบน าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้
เสียภายในและข้อมูลผู้มีส่วนได้ เสีย
ภายนอก 
3.ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลผู้
มีส่วนได้เสียภายในและข้อมูลผู้มีส่วนได้
เสียภายนอก 

2 วันที่ 1 เมษายน -31 
พฤษภาคม พ.ศ.2564 

เก็บข้อมูลแบบวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) 

การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
มีข้ันตอนดังนี้ 
1.ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด 
IIT โดยค านึงถึงความครอบคลุมของ
บุคลากรทุกส่วนงานและทุกระดับ 
2.ผู้ดูแลระบบก ากับติดตามให้ผู้มีส่วน
ได้ส่ วนเสียภายในเข้ามาตอบตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดให้ได้มากที่สุดและ
ไม่น้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า
ตามท่ีก าหนด 

3 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 เมษายน -31 
พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 
 
 
 
 

เก็บข้อมูลแบบวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT) 
 
 
 

การ เก็บข้ อมู ลผู้ มี ส่ วน ได้ส่ วน เสี ย
ภายนอก มีข้ันตอนดังนี้ 
1.ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด 
EIT โดยค านึงถึงความสะดวกของผู้มา
ติดต่อหรือผู้รับบริการในการเข้าถึง
ช่องทางการตอบแบบวัด EIT 
2.คณะที่ปรึกษาการประเมิน วิเคราะห์ 
คัดเลือกและเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก โดยค านึงถึงข้อมูลที่มี
คุณภาพและเป็ น ไปตามหลั กทา ง
วิชาการ และมีจ านวนไม่น้อยกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างขั้นต่ าตามที่ก าหนด 
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ที ่ ช่วงระยะเวลา ขั้นตอน การด าเนินงาน 
4 วันที่ 1 มีนาคม – 30 

เมษายน พ.ศ.2564 
เก็บข้อมูลแบบวัดการ
เปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) 

การ เก็บข้ อมู ลกา ร เปิ ด เผยข้ อมู ล
สาธารณะมีข้ันตอนดังนี้ 
1.ผู้ ดู แลระบบรายงานข้อมูลการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด 
OIT 
2.ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบ
วัด OIT 

5 วันที่ 1-31 พฤษภาคม 
พ.ศ.2564  

ให้คะแนนแบบวัด OIT การ ให้ คะแนนการ เปิ ด เผยข้ อมู ล
สาธารณะ โดยคณะที่ปรึ กษาการ
ประเมินตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูล
และพิจารณาให้คะแนนแบบวัด OIT 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

6 วันที่ 1-15 มิถุนายน 
พ.ศ.2564  

ชี้แจงเพ่ิมเติมแบบวัด 
OIT 

ในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าผลคะแนน
ของแบบวัด OIT ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ผู้ดูแลระบบอาจ
แจ้ง ขอชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมต่อ
คณะที่ปรึกษาการประเมินได้ตาม
วิธีการที่ก าหนด 

7 วันที่ 16-30 มิถุนายน 
พ.ศ.2564 

ยืนยันแบบวัด OIT คณะที่ปรึกษาการประเมินพิจารณาข้อ
ชี้แจงเพ่ิมเติมของหน่วยงานตามท่ีได้รับ
แจ้ง จากนั้นท าการแก้ไขหรือยืนยันผล
คะแนนแบบวัด OIT ตามวิธีการที่
ก าหนด 

8 วันที่ 1-31 กรกฎาคม 
พ.ศ.2564 

ส รุ ป ผ ล แ ล ะ จั ด ท า
รายงานผลการประเมิน 

คณะที่ปรึกษาการประเมินผลการ
ประเมิน พร้อมทั้งจัดท าข้อเสนอแนะ
เ พ่ิม เติ มประกอบรายงานผลการ
ประเมิน 

9 วันที่ 1-31 สิงหาคม 
พ.ศ.2564 

ประกาศและเผยแพร่
ผลการประเมิน 

ส านักงาน ป.ป.ช. กลั่นกรองและ
น าเสนอผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และประกาศ
เผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณะ 

 
    ตามที่ได้แจ้งให้ทุกคนทราบห้วงเวลาปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
   ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงขอความร่วมมือ 
   เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายช่วยกัน เตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องให้พร้อม เพ่ือจะได้น าเข้าสู่ 
   ระบบการประเมินได้ทันตามช่วงเวลาที่ก าหนด หากมีส่วนใดสงสัยในการตอบค าถามให้  
   ประสานงานกับผู้รับผิดชอบ (แอดมิน) เพ่ือให้การตอบค าถามครบถ้วนถูกต้อง มีผู้ใดจะเสนอ 
   ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตอบแบบประเมิน ITA หรือไม ่
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นางพิจิตราฯ  เรียนท่านนายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของตัวชี้วัดตามแบบ 
หัวหน้าส านักปลัด วัด OIT ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ต้องเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผย 
   ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ  ในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม 
   แบบวัด OIT ที่จะต้องเริ่มด าเนินการก่อน ซึ่งมีตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  5 ตัวชี้วัดย่อย  
   (33 ข้อมูล) และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 2 ตัวชี้วัดย่อย ( 10 ข้อมูล) ดังนี้  
          

ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
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 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ส านักปลัด (น.ส.เนตราฯ) 
05 ข้อมูลการติดต่อ ส านักปลัด (น.ส.ชมภู่ฯ) 
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส านักปลัด ,กองคลัง ,กองช่าง ,

กองการศึกษา 
การประชาสัมพันธ์ 

07 ข่าวประชาสัมพันธ์ ส านักปลัด (น.ส.ชมภู่ฯ) 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

08 Q&A ส านักปลัด (น.ส.ชมภู่ฯ) 
09 Social Network ส านักปลัด (น.ส.ชมภู่ฯ) 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
การด าเนินงาน 

010 แผนด าเนินงานประจ าปี ส านักปลัด (น.ส.เนตราฯ) 
011 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน

ประจ าปี รอบ 6 เดือน 
ส านักปลัด (น.ส.เนตราฯ) 

012 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ส านักปลัด (น.ส.เนตราฯ) 
การฏิบัติงาน 

013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ส านักปลัด (หน.ส านักปลัดฯ) 
การให้บริการ 

014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ส านักปลัด (หน.ส านักปลัดฯ) 
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ส านักปลัด (หน.ส านักปลัดฯ) 
016 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการ

ให้บริการ 
ส านักปลัด (น.ส.อัมพวันฯ) 
กองคลัง (นางกรรณิกาฯ) 

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

018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี กองคลัง 
019 รายงานการก ากับติ ดตามการ ใช้ จ่ า ย

งบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน 
กองคลัง 

020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี กองคลัง 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา
พัสดุ 

กองคลัง 

022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ 

กองคลัง 

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน 

กองคลัง 

024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจ าปี 

กองคลัง 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักปลัด (นางรุ้งรัตน์ฯ) 
026 การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
ส านักปลัด (นางรุ้งรัตน์ฯ) 

027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

ส านักปลัด (นางรุ้งรัตน์ฯ) 

028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 
 

ส านักปลัด (นางรุ้งรัตน์ฯ) 

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ส านักปลัด (น.ส.อรฤดีฯ) 

030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ส านักปลัด (น.ส.อรฤดีฯ) 

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ส านักปลัด (น.ส.อรฤดีฯ) 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ส านักปลัด (น.ส.ชมภู่ฯ) 
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ส านักปลัด (น.ส.เนตราฯ) 
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ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
034 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร ส านักปลัด (นางรุ้งรัตน์ฯ) 
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ส านักปลัด (นางรุ้งรัตน์ฯ) 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี ส านักปลัด (นางรุ้งรัตน์ฯ) 
037 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส านักปลัด (นางรุ้งรัตน์ฯ) 
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส านักปลัด (นางรุ้งรัตน์ฯ) 

แผนป้องกันการทุจริต 
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักปลัด (น.ส.เนตราฯ) 
040 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการ

ทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 
ส านักปลัด (น.ส.เนตราฯ) 

041 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี ส านักปลัด (น.ส.เนตราฯ) 
ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

หน่วยงาน 
รองปลัดฯ ,หน.สป., 

น.ส.ชมภู่ฯ 
043 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
รองปลัดฯ ,หน.สป., 

น.ส.ชมภู่ฯ 
 
   ขอให้ทุกท่านที่ได้รับมอบหมายตัวชี้วัดในแต่ละหัวข้อ จัดเตรียมข้อมูลพร้อมตรวจสอบความ 
   ถูกต้องก่อนส่งไฟล์เอกสารให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (แอดมิน) เพ่ือน าข้อมูลไปตอบในระบบ ITAS 
   ของ ส านักงาน ป.ป.ช. ให้ทันตามก าหนดเวลา ทัง้นี้เพ่ือป้องกันปัญหาระบบล่ม จึงขอความร่วมมือ
   ให้ส่งไฟล์ให้ทางแอดมิน ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 หากในตัวชี้วัดใดไม่สามารถด าเนินการ 
   ได้ทัน หรือมีปัญหาอุปสรรคใดให้รีบรายงานผู้บริหารเพ่ือรับทราบหรือประสานงานกับทาง 
   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (แอดมิน) เพ่ือจะได้ด าเนินการได้ตามห้วงเวลาที่ก าหนด  
นางสาวชมภู่ฯ  เรียนท่านนายก รองปลัดฯ หัวหน้าส านักปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเรียนต่อที่ประชุมฯ  
นักจัดการงานทั่วไปฯ ด้วยขณะนี้หน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้วและท าการเพ่ิมหัวข้อ 
   ส าหรับการประเมิน ITA 2564 ครบทุกหัวข้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอความร่วมมือทุกส่วนงาน
   ได้เข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบ เพ่ือให้ข้อมูลถูกต้อง หากมีการ 
   แก้ไขทางผู้รับผิดชอบ (แอดมิน) จะได้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเพ่ือน าขึ้นบนหน้าเว็บไซต์เผยแพร่
   ต่อสาธารณะ  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง อ่ืน ๆ 
                              -ไม่มี-                                                
ปิดการประชุมเวลา   15.30  น. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพประกอบการประชุม 

คณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจ าปี พ.ศ.2564 
ครั้งที่   1/2564 

ในวันที่  4   เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  2564  เวลา  13.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 

 

 
 
 

 


