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********************* 
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. นางสาวฐิตารีย์  รัตนวิเศษประชา นักวิชาการคลัง    
  4. นางสาวฑิฆัมพร  ภูกาบขาว  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  

เริ่มประชุมเวลา ๑0.๐๐ น. 
เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านพร้อมแล้ว นายอุทัย  เฮงประเสริฐ ปลัดเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 

ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมการประชุมคณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนและ
ยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ครั้งที่ 1/2563  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 

นายอุทัย  เฮงประเสริฐ รายงานการประชุมการประชุมคณะกรรมการดาเนินการขับเคลื่อนและยกระดับการ
ประธานฯ   ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  มีจ านวน 5 หน้า 
มีคณะกรรมการท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญครับ   

มติที่ประชุม  รับรอง 7 เสียง  (ประธานงดออกเสียง)  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
3.1  ขอบเขตการประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
/นายอุทัย... 
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นายอุทัย  เฮงประเสริฐ เชิญเลขานุการน าเสนอขอบเขตการประเมิน ITA ในปี 2563 ให้คณะกรรมการได ้
ประธานฯ   ทราบถึงขอบเขตและเนื้อหาการประเมินต่อไปครับ 

นายสาคร ช านาญปืน การประเมิน ITA ประจ าปี 2563  ได้จ าแนกการประเมินออกเป็น 10 กลุ่ม เพื่อให้ 
กรรมการฯ/เลขานุการ  สามารถด าเนินการประเมินได้พร้อมกันทั่วประเทศ  และก ากับติดตามการประเมิน
ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและเป็นมาตรฐานเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจังหวัดสระแก้วและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในจังหวัดสระแก้ว  อยู่ในกลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาคตะวันออกทั้งหมดรวม 8 จังหวัด จ านวน 592 หน่วยงาน  โดยมีแหล่งข้อมูลที่จะประเมินประกอบด้วย 
3 แหล่ง ได้แก่ 

1) ผู้มีส่วนได้เสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร 
ผู้อ านวยการ หัวหน้า ข้าราชการ ไปจนถึงลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่ท่างานให้กับหน่วยงานภาครัฐเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 1 ปี นับแต่ปี 2563 เป็นต้นมา 

2) ผู้ที่มีส่วนได้เสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงาน
ของรัฐอ่ืนที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ นับแต่ปี 2563 เป็นต้นมา 

3) เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ   
เครื่องมือการประเมิน ประกอบดว้ย  3  เครื่องมือเพื่อเกบ็ขอ้มูลจากแตล่ะแหล่งข้อมลู 

ดังนี ้
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ( IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือก

ตัวเลือกค่าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็น
การประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติ
หน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และตัวชี้วัดการ
แก้ไขปัญหาทุจริต 

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือก
ตัวเลือกค่าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก โดยเป็น
การประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน  ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัด
คุณภาพการด าเนินงาน  ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร  และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน  

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบ   
มีหรือไม่มี  การเปิดเผยข้อมูล  พร้อมทั้ระบบ URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุ
ค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการ
ประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน  เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานได้ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่  ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล  และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต  

กลุม่ตวัอยา่งในการเกบ็รวบรวมข้อมลู  
กลุ่มตัวอย่างส าหรับการเก็บข้อมูลจากแต่ละเครื่องมือในการประเมิน  ดังนี้  
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวนร้อยละ 

10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง  
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวนร้อยละ 

10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง  
การเกบ็รวบรวมข้อมลู  
การเก็บรวบรวมข้อมูล  ส าหรับแต่ละเครื่องมือการประเมิน จะด าเนินการผ่านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
/(ITAS)... 
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(ITAS)  ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และท าให้การ

ด าเนินการประเมินสามารถท าได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 
การเก็บข้อมูลแบบ IIT เก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการได้ ดังนี้ 
- น าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ให้หน่วยงานระบุจ านวนของผู้มีส่วนได้ส่วน  

เสียภายใน ลงในระบบ ITAS (โดยผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูลและ ผู้บริหารจะต้องตรวจสอบ
และอนุมัติข้อมูล)  

- การรวบรวมข้อมูลแบบ IIT ให้หน่วยงานน่า URL หรือ QR Code ช่องทางการเข้า
ตอบแบบส ารวจ IIT ของหน่วยงาน ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน โดย
หน่วยงานควรค านึงถึงช่องทางการเผยแพร่ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและการ
เผยแพร่ครอบคลุมทั่วถึงทุกส่วนงานและทุกระดับของหน่วยงาน จากนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะเข้ามา
ตอบแบบส ารวจ IIT ด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR Code ซึ่งจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ ITAS โดยตรง 
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานก ากับติดตามและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบตามระยะเวลาที่ก าหนดให้
ได้มากที่สุด และไม่น้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าตามท่ีก าหนด  

การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ EIT เก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการ ดังนี้  
- การน าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  ให้หน่วยงานระบุจ านวนประมาณการผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และกรอกรายชื่อตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานตามแบบฟอร์ม
และตามที่ส านักงาน ป.ป.ช.หรือคณะที่ปรึกษาแนะน า  

การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ OIT ด าเนินการโดย  
- ให้หน่วยงานตอบลงในระบบ ITAS โดยการตอบค าถาม มี/ไม่มี  พร้อมระบุ URL 

เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้อมูล  และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบ จากนั้น คณะที่ปรึกษาการ
ประเมินจะตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลตามแบบ OIT โดยตรวจสอบจากค าตอบและ URL ของหน่วยงาน และ
พิจารณาให้คะแนนอ้างอิงตามความครบถ้วนขององค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน  

คะแนนและระดับผลการประเมิน  
ผลการประเมินมี  2  ลักษณะคือค่าคะแนนโดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และ

ระดับผลการประเมิน  (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้  
คะแนน  95.00-100   ระดับ   AA  
คะแนน  85.00-94.99   ระดับ  A  
คะแนน  75.00-84.99   ระดับ  B  
คะแนน  65.00-74.99   ระดับ  C  
คะแนน  55.00-64.99   ระดับ  D  
คะแนน  5.00-54.99   ระดับ  E  
คะแนน  0.00-49.99   ระดับ  F 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.2  การติดตามผลการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น  สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานรัฐ ประจ าปี 2562 
นายอุทัย  เฮงประเสริฐ ตามที่ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ประธานฯ  ภาครัฐในปี 2562 มีข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานภาครัฐ  เทศบาลต าบล 

/เขาฉกรรจ์... 
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เขาฉกรรจ์จึงต้องขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  โดยน าผลการวิเคราะห์ที่เป็นประเด็นที่
บกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน  น าไปก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและ
รายงานผลในปี 2563 ต่อไป  โดยไดม้อบหมายกอง  ฝ่าย  งาน และเจ้าหน้าทีด่ าเนินการ 
   1. การปรับปรุงระบบการท างาน  โดยทุกกอง ทุกฝ่าย  ต้องมีการปรับปรุงพัฒนา 
คุณภาพการปฏิบัติงาน  วิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน และการให้บริการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน  การให้บริการของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
ซ่ึงมอบหมายให้ทุกกองด าเนินการปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งขึ้น  ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของแต่ละงาน
ให้มีความครอบคลุม และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานการให้บริการ  
โดยมอบหมายให้ส านักปลัดเทศบาลจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนเข้าร่วมพัฒนาและปรับปรุงการ
ท างานได้ดียิ่งขึ้น  ได้ด าเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ 

มตทิีป่ระชมุ ด าเนินการเรียบร้อย 

2. การด าเนินงานให้มีความโปร่งใส  ซึ่งมอบหมายทุกกอง  ทุกฝ่าย น าหลักความ
โปร่งใสมาใช้ในการปฏิบัติงาน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่าง
ตรงไปตรงมา  เพ่ือสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันทั้งระหว่างผู้ปฏิบัติร่วมกันในองค์กรเดียวกัน  ระหว่าง
ประชาชนต่อเจ้าหน้าที่  ดังนั้น การท างานให้มีความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่าง
ตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจงา่ย  เพ่ือประชาชนจะได้เข้าถึงข้อมูลขา่วสารได้โดยสะดวก  และช่วยตรวจสอบ
ความถูกต้องในการท างาน  ได้ด าเนินการไปถึงขั้นตอนไหนครับ  

มตทิีป่ระชมุ ด าเนินการเรียบร้อย 

   3. ทุกกอง ทุกฝ่าย ควรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของเทศบาล เพ่ือ
เปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของเทศบาลให้สาธารณะชนได้รับทราบซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลนี้จะสะท้อนให้เห็น
ถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของเทศบาล  และ มอบหมายทุกกอง ทุกฝ่าย ด าเนินการ
ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  เพ่ือด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันต่อไป       
ได้ด าเนินการไปถึงขั้นตอนไหนครับ  

มตทิีป่ระชมุ ด าเนินการเรียบร้อย 

ระเบยีบวาระที ่4 เรื่องอ่ืนๆ 
  -ไม่มี- 
 

ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 
 
 

ลงชื่อ        สาคร  ช านาญปืน          ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 (นายสาคร  ช านาญปืน) 
 
 

ลงชื่อ       อุทัย  เฮงประเสริฐ           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายอุทัย  เฮงประเสริฐ) 
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ได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนและยกระดับการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ครั้งที่ 3 /2563  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการขับเคลื่อนและยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ครั้งที่  
 
 


