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รายงานการประชุมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนและยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) 

คร้ังที่ 1/2565 
วันที่ 6 มกราคม  2565  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น 

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายวิเชียร   สุคนธประทีป นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม  วิเชียร   สุคนธประทีป  ประธาน 

2 นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์ ปลัดเทศบาล  วิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์  กรรมการ 

3 นายสังขาล  จันลา รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม  สังขาล  จันลา  กรรมการ 

4 นางสาวรุจิรา   พงศ์พันธ์ุพิเชฐ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม  รุจิรา   พงศ์พันธ์ุพิเชฐ  กรรมการ 

5 นายจำเนียร   บ่างสมบูรณ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จำเนียร   บ่างสมบูรณ์  กรรมการ 

6 นางสุชาดา  คงมั่นกลาง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ สุชาดา  คงมั่นกลาง กรรมการ 

7 นายสุริยา  ผลาหาญ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล สุริยา  ผลาหาญ กรรมการ 

8 นายเฉลย  ธนะภูมิชัย ผู้อำนวยการกองช่าง เฉลย  ธนะภูมิชัย กรรมการ 

9 นายณดนธ์     พรศิลป์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ณดนธ์     พรศิลป์ กรรมการ 

10 นายชูศักด์ิ  บุญมา นักบริหารงานคลงั ชูศักด์ิ  บุญมา กรรมการ 

11 นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก รองปลัดเทศบาล เกตน์นิภา  ไกรจะบก เลขานุการฯ 

      
เมื่อเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านพร้อมแล้ว  นายวิเชียร  สุคนธประทีป นายกเทศมนตรีตำบล

ท่าเกษม ทำหน้าท่ีประธานในที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 นายวิเชียร สุคนธประทีป  ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 
ประธานฯ   ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกัน การทุจริต และเป็นกลไกใน

การสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงาน อย่างโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใช้
ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) น้ัน จากผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564  ของ เทศบาลตำบลท่าเกษม พบว่า ได้
คะแนน 96.16  ซึ่งมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ AA  จึงได้ แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือดำเนินการ
ขับเคลื่อนและยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด่าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 ซึ่งจะ ทำให้ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ
ประเทศสูงย่ิงข้ึน โดยแบ่งคณะกรรมการ ออกเป็น 2 ชุด ได้แค่ คณะกรรมการอำนวยการ และ
คณะกรรมการดำเนินงานการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ โดย
คณะกรรมการมีบทบาท หน้าท่ีดังต่อไปน้ี บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการอำนวยการ ได้แก่  



1.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เทศบาลตำบลท่าเกษม ตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ในการ
ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563 ได้มีมติ
เห็นชอบ ให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)  ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565   

2. บริหารจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานคุณธรรม ความ โปร่งใสในการ
ดำเนินงาน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน ปราบปรามการ ทุจริตประพฤติมิชอบในวง
ราชการของเทศบาลตำบลท่าเกษม  
3. วิเคราะห์ปัญหา ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีข้ึน แนวทางการน่าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของ หน่วยงาน เพ่ือ
ขับเคลื่อนและยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของเทศบาลตำบลท่าเกษม 
 4. กำกับ ติดตาม นิเทศผลดำเนินงานในการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสของ หน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด  
5. สนับสนุนการดำเนินงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาองค์กร คุณธรรม งานวิชาการ
งานภาคีเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกบั องค์กรอิสระ องค์กรเอกชน และ
ภาคประชาสังคม บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใน ในการด่าเนินงานภาครัฐ  
  

มติที่ประชุม   - รับทราบ  
  

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
- ไม่มี –  
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพือ่ทราบ  
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ประจำปี 2564 ของเทศบาล
ตำบลท่าเกษม 

นายวิเชียร  สุคนธประทีป         เชิญเลขานุการนำเสนอผลการประเมิน ITA ในปี 2564 ให้คณะกรรมการได้ทราบถึงผลการ 
ประธานฯ  ประเมินต่อไปครับ 
            
นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ 
กรรมการฯ/เลขานุการ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ2564 ตามท่ี  

สำนักงาน ป.ป.ช.ได้มีประกาศเรื่องผลคะแนนการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใส ในการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(Integeity and Transparency Assessment : 
ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยเทศบาลตำบลท่าเกษม ได้รับผลการประเมิน ITA  
96.16 คะแนน ระบบผลการประเมิน : AA  โดยได้รับคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด ดังน้ี 

1. การป้องกันการทุจริต    ได้รับคะแนน  100.00 คะแนน 
2. การใช้อำนาจ     ได้รับคะแนน 97.95 คะแนน 
3. การปฏิบัติหน้าท่ี    ได้รับคะแนน 97.02 คะแนน  
4. การใช้งบประมาณ   ได้รับคะแนน 96.54 คะแนน  
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต    ได้รับคะแนน 96.11 คะแนน 
6. คุณภาพการดำเนินงาน     ได้รับคะแนน 95.88 คะแนน 
7. การเปิดเผยข้อมูล     ได้รับคะแนน 95.00 คะแนน 
8. การใช้ทรัพย์สินของราชการ    ได้รับคะแนน 94.31 คะแนน 



9. การปรับปรงุการทำงาน   ได้รับคะแนน 93.47 คะแนน 
10. ประสิทธิภาพการสื่อสาร   ได้รับคะแนน 93.05 คะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม   - รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่พิจารณา  
นายวิเชียร  สุคนธประทีป 4.1 แต่งต้ังคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงาน โครงการประเมินคุณธรรมและความ 

ประธานฯ  โปร่งใส (Integrity    and Transparency Assessment : ITA) ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบล 

ท่าเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เอกสารแนบ) 
4.2 แต่งต้ังคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
2565 (เอกสารแนบ) 
4.3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานเฝ้าระวังการคอรร์ปัชั่นเทศบาลตำบลท่าเกษม ประจำปี 

2565 เอกสารแนบ 
มติที่ประชุม   - รับทราบ  

4.2 เรื่อง การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีข้ึน 
สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ
หน่วยงานรัฐ ประจำปี 2565 

นายวิเชียร  สุคนธประทีป  ตามท่ีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ    
ประธานฯ    ในปี 2564 มีข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการดำเนินงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐ   จึง 
   ต้องขับเคลื่อน การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส โดย นำผลการวิเคราะห์ที่เป็นประเด็นที่ 
   บกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน นำไปกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่ 
   การปฏิบัติและรายงานผลในปี 2565  ต่อไป โดยขอมอบหมายสำนักกองงานและเจ้าหน้าท่ีที่ 
   จะต้องรับผิดชอบงาน ดังน้ี 

 มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
มีแนวทางการปฏิบัติ
เก่ียวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ
ที่ถูกต้อง 

จัดทำแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการ 
ใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง 

สำนักงานปลัด 
กองคลงั 
  

 
 
 
 
 
 
รายงาน 
ความก้าวหน้าและ 
สรุปผล ณ 31 
มีนาคม 2565 

 ให้ความรู้เรื่องการ 
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน
ของ 
หน่วยงานภาครัฐผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์หรือสื่อ
สารสนเทศของ 
หน่วยงาน 

  
 
สำนักปลัด 



การจัดทำประกาศข้อ
ปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพย์ของทางราชการ 
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

จัดทำประกาศข้อปฏิบัติใน
การขอ 
ยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช ้
ในการปฏิบัติงานให้บุคคล
ภายใน 
และภายนอกหน่วยงาน
ทราบให้ 
ชัดเจน 

สำนักงานปลัด 
กองคลงั 

 

การปรับปรงุระบบ
การทำงาน 

จัดทำมาตรการลดข้ันตอน
ในการ 
ให้บริการ เช่น การ
ให้บริการ ณ 
จุด เดียว (One stop 
service) 
 

สำนักงานปลัด 
 

ช่องทางแจ้งเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริต
เป็นการเฉพาะผ่าน
ทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

จัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียน 
การทุจริตเป็นการเฉพาะ
ผ่านทาง 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

สำนักงานปลัด 
 

 
 

 
 
 
รายงาน 
ความก้าวหน้าและ 
สรุปผล ณ 31 
มีนาคม 2565 

การตรวจสอบและ
การต่ออายุเว็บไซต์
ของหน่วยงานให้
สามารถใช ้
งานได้ 

ตรวจสอบและปรับปรงุ
เว็บไซต์ของหน่วยงานให้
เป็นปัจจุบัน 

สำนักงานปลัด 

คู่มือการบริการ
ประชาชน 
รายงานผลการ
ให้บริการประชาชน 

ตรวจสอบคู่มือในการ
ให้บริการประชาชนให้เป็น
ปัจจุบัน 
รายงานผลการให้บริการ
ประชาชนเป็นรายเดือน 

สำนักงานปลัด 
กองคลงั 
กองช่าง 

กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษาฯ 

 
มติที่ประชุม   - รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ  
นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก  ขอแจ้งกรอบปฏิทินระยะเวลาการประเมิน ITA จะดำเนินการในช่วงเดือน มกราคม 
กรรมการฯ/เลขานุการ   เดือนเมษายน 2565 ดังน้ี  

1. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ เดือน 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์  2565 
 - ผู้ดูแลระบบและผู้บริหารลงทะเบียนการประเมิน –ผู้ดูแลระบบนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้
เสียภายใน และข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายใน –ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติ  

2. นำเข้าข้อมูลในการประเมินเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภายในเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 



3.  เก็บข้อมูลแบบสำรวจ IIT เดือน มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ.2565 
4.  เก็บข้อมูลแบบสำรวจ EIT เดือน มีนาคม-พฤษภาคม  พ.ศ.2565 
5.  ตรวจสอบข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและตอบแบบสำรวจ OIT เดือน เมษายน 

พ.ศ.2565 
6.  ตรวจและให้คะแนนแบบ OIT เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2565  
7.  ประมวลผลคะแนน เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 
8.  วิเคราะห์ผลและให้ข้อเสนอแนะ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 
9.  ประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน เดือน ส.ค.2565 

มติที่ประชุม   - รับทราบ  
 
 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  
 

ลงชื่อ    บันทึกรายงานการประชุม 
  (นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก )  
 
 

ลงชื่อ          ตรวจรายงานการประชุม  
         (นายวิเชียร  สุคนธประทีป)  
 

ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนและยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสใน
การด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ครั้งที่ 1 /2565 เมื่อวันที ่  6  
มกราคม  2565 แล้ว 


