
รายงานการประชมุ 
การประชมุคณะกรรมการดาเนนิการขบัเคลือ่นและยกระดบัการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการ

ด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ครั้งที่ 1/2563 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 

********************* 
ผู้มาประชุม 

1. นายอุทัย  เฮงประเสริฐ  ปลัดเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  
2. นางเพลินตา  บุญเล็ก  ผู้อ านวยการกองคลัง   
3. นายชัชชัย  อัศเวก  ผู้อ านวยการกองช่าง   
4. นายเอกลักษณ์  นามบุตร ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
5. นายวีรพงษ์  วันดีราช  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ   
6. นายสาคร  ช านาญปืน  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   
7. นางโสภา  โคตรสงคราม หัวหน้าฝ่ายธุรการ   
8. นายนิกร  พะยอมศรี  นิติกร     

ผู้ไมม่าประชุม 
  -ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวอนงนาฎ  แผ่ก าเหนิด  นักทรัพยากรบุคล   
2. นางกาญจนา  อัศเวก   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
3. นางสาวสุภัคชญา   อาทร  นักวิชาการพัสดุ    

  4. นางสาวฐิตารีย์  รัตนวิเศษประชา นักวิชาการคลัง    
  5. นางสาวฑิฆัมพร  ภูกาบขาว  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  

เริ่มประชุมเวลา ๑3.๐๐ น. 
เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านพร้อมแล้ว นายอุทัย  เฮงประเสริฐ ปลัดเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 

ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
ระเบยีบวาระที ่1 เรื่องทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ 
นายอุทัย  เฮงประเสริฐ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   
ประธานฯ (ส านักงาน ป.ป.ช.)  ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต  
และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปรงใสและมีคุณธรรม    
โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  นั้น  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  พบว่า ได้คะแนน 86.99 คะแนน อยู่ในระดับ A  เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์จึง
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนและยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  เพ่ือให้ยกระดับคะแนนให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 ซึ่งจะท าให้ค่าดัชนีการรับรู้
การทุจริต (CPI) ของประเทศสูงยิ่งขึ้น  โดยแบ่งคณะกรรมการออกเป็น  2 ชุด ตามค าสั่งเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  
ที ่304/2562 ลงวันที่  27  ธันวาคม  2562 ประกอบด้วย 
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1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย  
1.1  นายอุทัย  เฮงประเสริฐ  ปลัดเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ ประธานฯ 
1.2  นางเพลินตา  บุญเล็ก ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
1.3  นายชชัชัย  อัศเวก  ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
1.4  นายเอกลักษณ์  นามบุตร ผู้อ านวยการกองการศึกษา กรรมการ 
1.5  นายวีรพงษ์  วันดีราช หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ  กรรมการ 
1.6  นายสาคร  ช านาญปืน หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  กรรมการ/เลขานุการ 
1.7  นางโสภา  โคตรสงคราม หัวหน้าฝ่ายธุรการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.8  นายนิกร  พะยอมศรี นิติกร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ  ได้แก่ 
1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  ตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตาม
แผนแม่บทฯ (พ.ศ.2561-2565)  มาตรการป้องกันทุจริตนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 

2. อ านวยการ บริหารจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานคุณธรรม  ความโปร่งใสใน
การ ด าเนินงาน  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการของ
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  

3. วิเคราะห์ปัญหา  ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน  
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น  แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เพ่ือขับเคลื่อน
และยกระดับการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 

4. ก ากับ  ติดตาม  นิเทศผลด าเนินงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  

5. สนับสนุนการด าเนินงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาองค์กรคุณธรรม งานวิชาการ  
งานภาคีเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับองค์กรอิสระ องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม 

2. คณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ 
ประกอบด้วย 

2.1  นายสาคร  ช านาญปืน  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ประธานฯ 
2.2  นางโสภา  โคตรสงคราม  หัวหน้าฝ่ายธุรการ  กรรมการ 
2.3  นางสาวอนงนาฎ  แผ่ก าเหนิด นักทรัพยากรบุคล  กรรมการ 
2.4   นางกาญจนา  อัศเวก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 
2.5  นางสาวสุภัคชญา   อาทร  นักวิชาการพัสดุ   กรรมการ 

  2.6  นางสาวฐิตารีย์  รัตนวิเศษประชา นักวิชาการคลัง   กรรมการ 
  2.7  นางสาวฑิฆัมพร  ภูกาบขาว  นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรรมการ 

2.8  นายนิกร  พะยอมศรี  นิติกร   กรรมการ/เลขานุการ 
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
1. ด าเนินงานขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
/2. ประสาน... 
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2. ประสานความร่วมมือและการปฏิบัติกับหน่วยราชการ  องค์กร  รวมทั้งภาคี

เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
3. ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาล

ต าบลเขาฉกรรจ์ตามแนวทางการประเมิน  โดยน าผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2562  มาก าหนดแนวทางและขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาและรายงานผลต่อไป 

มตทิีป่ระชมุ  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที ่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
- ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก - 

ระเบยีบวาระที ่3 เรื่องเพื่อทราบและพจิารณา 
3.1 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ประจ าปี 2562  ของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
นายอุทัย  เฮงประเสริฐ เชิญเลขานุการน าเสนอผลการประเมิน ITA ในปี 2562 ให้คณะกรรมการได้ทราบ 
ประธานฯ   ถึงผลการประเมินต่อไปครับ 

นายสาคร ช านาญปืน ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
กรรมการฯ/เลขานุการ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ่าปีงบประมาณ 2562 
ของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  พบว่า ได้คะแนน 86.99 คะแนน อยู่ในระดับ A โดยมีคะแนนรายตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  96.83  คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  93.55  คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ   94.97  คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 94.13  คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 93.19  คะแนน   

 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 80.21  คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 75.56  คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 69.98  คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  92.78  คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 87.50  คะแนน 
โดยมีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 96.83 คะแนน คะแนนต่ าสุด

อยู่ทีต่ัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 69.98 คะแนน 
1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการท างานของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
1.1  ข้อเสนอแนะจากการประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)  พบว่า คะแนนภาพรวม

อยู่ในระดับที่เทศบาลควรรักษามาตรฐานไว้  และควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 
         1.2  ข้อเสนอแนะจากการประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)  พบว่า ตัวชี้วัดที่
ควรพัฒนา คือ การปรับปรุงระบบการท างาน โดยเทศบาลควรมีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
วิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงานและการให้บริการ มีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้เสีย 
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานและการให้บริการของหน่วยงาน นอกจากนี้เทศบาลควรให้
ความส าคัญการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย 

/1.3 ข้อเสนอแนะ... 
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         1.3  ข้อเสนอแนะจากการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  พบว่า คะแนน
ภาพรวมอยู่ในระดับที่หน่วยงานควรรักษามาตรฐานไว้  และควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

2.  ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์มี
ประเด็นที่ควรพัฒนา ได้แก่  
   1) หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน  
   2) ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรมีความพร้อมและใส่ใจในการให้บริการ
ประชาชนโดยเท่าเทียมและทั่วถึง 

มตทิีป่ระชมุ  รับทราบ 

3.2 การขบัเคลื่อนการสง่เสรมิคุณธรรมและความโปรง่ใส ภายในหนว่ยงานใหด้ีขึน้ 
สอดคล้องตามผลการวเิคราะห์การประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั 
ประจ าป ี2562 
นายอุทัย  เฮงประเสริฐ ตามที่ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด่าเนินงานของหน่วยงาน
ประธานฯ  ภาครัฐในปี 2562 มีข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานภาครัฐ  เทศบาลต าบล
เขาฉกรรจ์จึงต้องขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส โดยน าผลการวิเคราะห์ที่เป็นประเด็นที่
บกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน น าไปก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและ
รายงานผลในปี 2563 ต่อไป  โดยขอมอบหมายกอง  ฝ่าย  งาน และเจ้าหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. การปรับปรุงระบบการท างาน  โดยทุกกอง ทุกฝ่าย  ต้องมีการปรับปรุงพัฒนา 
คุณภาพการปฏิบัติงาน  วิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน และการให้บริการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน  การให้บริการของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
จึงมอบหมายให้ทุกกองด าเนินการปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งขึ้น  ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของแต่ละงาน
ให้มีความครอบคลุม และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานการให้บริการ  
โดยมอบหมายให้ส านักปลัดเทศบาลจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนเข้าร่วมพัฒนาและปรับปรุง
การท างานได้ดียิ่งขึ้น 

2. การด าเนินงานให้มีความโปร่งใส  มอบหมายทุกกองน าหลักความโปร่งใสมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือ
สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันทั้งระหว่างผู้ปฏิบัติร่วมกันในองค์กรเดียวกัน  ระหว่างประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ 
ดังนั้นการท างานให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษา 
ที่เข้าใจง่าย  เพ่ือประชาชนจะได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกและช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการท างาน 

มตทิีป่ระชมุ รับทราบ  

ระเบยีบวาระที ่4 เรื่องอ่ืนๆ 
นายอุทัย  เฮงประเสริฐ เชิญเลขานุการแจ้งกรอบการประเมิน ITA  ในปี 2563  ครับ 
ประธานฯ    

นายสาคร ช านาญปืน  ขอแจ้งกรอบระยะเวลาการประเมิน ITA จะด่าเนินการในช่วงเดือน เม.ย. - เดือน 
กรรมการฯ/เลขานุการ  สิงหาคม พ.ศ. 2563  ดังนี้ 

1. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
2. น าเข้าข้อมูลในการประเมิน เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

/3. เก็บข้อมูล... 
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3. เก็บข้อมูลแบบส ารวจ IIT เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563 
4. เก็บข้อมูลแบบส ารวจ EIT เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563 
5. ตอบแบบส ารวจ OIT เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
6. ตรวจและให้คะแนนแบบ OIT เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 
7. ประมวลผลคะแนน เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
8. วิเคราะห์ผลและให้ข้อเสนอแนะ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
9. กลั่นกรองและน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
10. ประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน เดือน ส.ค. 2563 

มตทิีป่ระชมุ รับทราบ  

 

ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 
 
 

ลงชื่อ        สาคร  ช านาญปืน          ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 (นายสาคร  ช านาญปืน) 
 
 

ลงชื่อ       อุทัย  เฮงประเสริฐ           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายอุทัย  เฮงประเสริฐ) 
 

ได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนและยกระดับการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ครั้งที่ 1 /2563  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการขับเคลื่อนและยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ครั้งที่ 2 /2563  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 
 
 


