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เริ่มประชุมเวลา 13.00  

 เมื่อท่ีประชุมพร้อม  นางศศิธารา แอมโคก ปลัดเทศบาลต าบลโพทะเล ไดก้ล่าวเปิดประชมุและ

ด าเนินการประชุม ตามระเบยีบวาระ ดังนี ้

ระเบยีบวาระที่  ๑ 

นางศศิธารา แอมโคก 

ปลัดเทศบาลฯ 

เรื่องที่ประธานแจง้ให้ที่ประชมุทราบ 

-นางศศธิารา แอมโคก ปลัดเทศบาลต าบลโพทะเล ปฏบิัติหนา้ที่  

นายกเทศมนตรตี าบลโพทะเล และขอประกาศเรื่องเจตจ านงตอ่ตา้นการ

ทุจริตของผูบ้ริหาร พลเอก ประยุทธ์ จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตร ีไดก้ าหนด

นโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิตบิัญญัตแิห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 

กันยายน 2557 ในนโยบายดา้นการส่งเสริมการบรกิารราชการแผ่นดนิท่ีมี

ธรรมาภบิาลและปอูงกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติมชิอบในภาครัฐ 

เทศบาลต าบลโพทะเล จึงตระหนักถงึความส าคัญในเรื่องนี้และเห็นว่า

จะต้องมีการแปลงนโยบายข้างต้นของรัฐบาลไปสูก่ารปฏิบัติอย่างจรงิจัง 

และเพื่อด าเนินการดังกลา่ว เทศบาลต าบลโพทะเล ให้ทุกคนแสดงเจตจ านง

การบรหิารงานด้วยความสจุรติ  และยึดถือปฏิบัติ 

ระเบยีบวาระที่  ๒ รับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แล้ว 

-ไม่ม ี

ระเบยีบวาระที่ 3  

นางศศิธารา แอมโคก    

ปลัดเทศบาลฯ   

3.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ITA  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563  

      ตามที่ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจรติ

แห่งชาติ(ส านักงาน ป.ป.ช.) ไดพ้ัฒนาเครื่องมือการประเมินเชงิบวกเพื่อเป็น

มาตรการปูองกันการทุจรติ และเป็นกลไกในการสรา้งความตระหนักให้

หน่วยงานภาครัฐมกีารด าเนินงานอยา่งโปรง่ใสและมคีุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า 

“การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรม

และ ความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ ไดถู้กก าหนดเป็น

กลยุทธ ์ท่ีส าคัญของยุทธศาสตรช์าติวา่ด้วยการปูองกันและปราบปรามการ

ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดบัให้การ

ประเมินคุณธรรมและ ความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ 

ให้เป็น “มาตรการปูองกัน การทุจริตเชงิรกุ” ที่หน่วยงานภาครฐัทั่วประเทศ

จะต้องด าเนินการ โดยมุง่หวงัให้หนว่ยงานภาครัฐท่ีเขา้รับการประเมิน ได้รับ

ทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานใน

ด้านคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานได้อยา่งเหมาะสม 



ห น้ า  | 4 

 

       บัดนี้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ITA  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 และผล

คะแนนภาพรวมของเทศบาลต าบลโพทะเลได้ออกมาแล้ว เพือ่วิเคราะห์

ประเด็นข้อบกพร่องหรอืจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไข รวมถึงประเด็นที่จะต้อง

พัฒนาให้ดขีึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสูก่ารปฏิบัตขิองเทศบาล

ต าบลโพทะเลและเพื่อเป็นการเตรยีม การประเมินคุณธรรมและความ

โปรง่ใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ITA  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 จึงได้เชิญทุกทา่นเขา้รว่มประชุม 

ในวันนี ้ขอให้ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน แจ้งผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น  ITA  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563ของเทศบาลต าบลโพทะเล 

เพื่อน าผลคะแนนในแต่ละประเด็นมาวเิคราะหข์้อบกพร่องหรอืจุดอ่อนท่ี

จะต้องแก้ไข รวมถึงประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดขีึน้แนวทางการน าผลการ

วิเคราะห์ไปสูก่ารปฏิบัตขิองเทศบาลต าบลทุ่งน้อยและ เพื่อเปน็การ

เตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงาน ขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่น  ITA  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

จ่าเอกกวี  จันดี   

ผอ.กองวชิาการฯ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่น  ITA  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาล

ต าบลโพทะเล คะแนนภาพรวมหน่วยงาน ไดค้ะแนน 80.45 คะแนน  

ระดับผลการประเมิน ระดับ B (80.00-84.99) ซึง่แยกคะแนนสูงสุด-

ต่ าสุด รายตัวชีว้ดั ดังนี ้

1.การปูองกันการทุจรติ  คะแนน 91.67 

2.การปฏิบัติหนา้ที ่  คะแนน 89.33 

3.ประสิทธภิาพการสื่อสาร คะแนน 80.19 

4.การใชอ้ านาจ   คะแนน 85.82 

5.การใชง้บประมาณ  คะแนน 81.63 

6.การแก้ไขปัญหาการทุจรติ คะแนน 81.26 

7.การปรับปรุงการท างาน คะแนน 81.83 

8.คุณภาพการด าเนินงาน คะแนน 79.32  

9.การใชท้รัพยส์ินของทางราชการ คะแนน 75.51 

9.การเปดิเผยข้อมูล  คะแนน 65.84 

ข้อเสนอแนะ/หมายเหต ุ

1. OIT- หน่วยงานยงัไม่เขา้ใจรายละเอียดของแต่ละตัวชีว้ัด จึงท าให้เตรยีม

ข้อมูล และองค์ประกอบด้านขอ้มูลไมส่อดคล้องกับตัวชีว้ัด เชน่ O2ข้อมูล
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ผู้บรหิาร,O3อ านาจหน้าที,่O5ข้อมูลการติดตอ่,O6กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง,O15

ข้อมูลเชิงสถิตกิารใหบ้ริการ,O19รายงานการก ากับติดตามการใชจ้่าย

งบประมาณประจ าป ีรอบ 6 เดือน,O28รายงานผลการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลประจ าป,ีO30ช่องทางแจง้เรื่องร้องเรยีนการทุจริต,O31

ข้อมูลเชิงสถิตเิรื่อง รอ้งเรยีนการทุจรติประจ าปี,O32ช่องทางการรับฟัง

ความคิดเหน็ จึงควรมกีารท าความเข้าใจกับรายละเอียดของแต่ละตัวชีว้ัด

ก่อนจะด าเนินการเตรยีมข้อมูลต่าง ๆ  

หน่วยงานควรมีการท าความความเข้าใจกับรายละเอียดของแต่ละตัวชีว้ัด

ก่อนจะด าเนินการเตรยีมข้อมูลต่าง ๆ และการก าหนด link ของ ULR ท่ี

สอดคล้องกับตัวชีว้ัดองค์ประกอบที่หน่วยงานไมแ่สดง ULR ให้เห็น เชน่ O17 

E-Service 

2. EIT- การจัดเก็บรวบรวมข้อมลูตามแบบส ารวจ EIT จากผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย

ภายนอก พบวา่รายชื่อท่ีไดจ้ากระบบบางรายไมไ่ด้เป็นผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย

ภายนอกกับหน่วยงาน ชอ่งทางการตดิต่อไม่ถกูต้อง เช่น หมายเลขโทรศัพท ์

ที่อยูห่น่วยงานควรน าเข้าข้อมูลผู้มสี่วนได้สว่นเสียภายนอกตามจ านวนขั้น

ต่ าที่ก าหนดและมีชอ่งทางการติดตอ่ท่ีครบถ้วนสมบูรณต์ามแบบฟอรม์ที่

ก าหนด 

นางศศิธารา แอมโคก

ปลัดเทศบาลฯ 

ตามที่ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน ไดแ้จง้ผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น  ITA  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563  ของเทศบาลต าบล

โพทะเล และข้อเสนอแนะ ไปแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การตอ่ตา้นการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

(พ.ศ.2561-2580) ได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดตัวชีว้ัดและคา่

เปาูหมายของแผนแม่บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ.2561-2565) 

ก าหนดคา่เปาูหมายใหห้น่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมนิผ่านเกณฑ ์(85 

คะแนนขึ้นไป) ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 และเพื่อเป็นการเตรยีมการ 

ประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  ITA  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 จงึขอให้ทุกท่านน าผล

การประเมินในแตล่ะตวัชีว้ัด  มาวิเคราะห์ข้อบกพร่องหรอืจุดออ่นท่ีจะต้อง

แก้ไข รวมถึงประเด็นทีจ่ะต้องพัฒนา  ให้ดขีึ้น แนวทางการน าผลการ

วิเคราะห์ไปสูก่ารปฏิบัตขิองเทศบาลต าบลโพทะเลต่อไป โดยให้วิเคราะห์

รายตัวชีว้ดัไปเลย ขอให้ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน แจ้ง

รายละเอยีดผลการประเมินฯ ให้ทุกท่านได้รับทราบและชว่ยกนัวิเคราะห์ 

ข้อบกพร่องหรอืจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไข รวมถงึประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดี
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ขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสูก่ารปฏิบัติร่วมกัน 

จ่าเอกกวี  จันดี   

ผอ.กองวชิาการฯ 

ประเด็นการประเมิน จ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดงันี ้

1.แบบวัดการรับรูข้องผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียภายใน 

 (Internal Integrity and Trasparency Assessment:IIT) ใชเ้ก็บรวบรวมข้อในตัวชีว้ัดที่1-

ตัวชีว้ัดที่ 5 ประกอบดว้ย 

 

ตัวชีว้ัดที่ 1 การปฏิบัติหนา้ที่ (ได้คะแนน89.33) ประกอบด้วย          ข้อ

ค าถามจ านวน 6 ข้อ ดงัต่อไปนี ้

I1 บุคลากรในหน่วยงานของทา่น ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ     

ตามประเด็นดังต่อไปนี ้มากน้อยเพียงใดคะแนนที่ได้ 76.23 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของทา่น ปฏิบัติงาน/ให้บรกิารแก่ผู้มาติดต่อ      

ทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จกัเป็นการส่วนตัว อยา่งเทา่เทยีมกัน มากน้อย

เพียงใดคะแนนที่ได้ 79.55 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของทา่น มพีฤตกิรรมในการปฏิบัตงิาน            

ตามประเด็นดังต่อไปนี ้อยา่งไรคะแนนที่ได้ 80.18 

I4 บุคลากรในหนว่ยงานของทา่น มกีารเรยีกรับสิง่ดังต่อไปนี ้จากผู้        

มาติดตอ่เพื่อแลกกับการปฏิบัตงิาน การอนุมัต ิอนญุาต หรอืให้บรกิาร 

หรอืไมค่ะแนนท่ีได ้100.00 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรอืจากบุคคล ท่ีใหก้ันในโอกาสตา่ง ๆ 

โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรอืวัฒนธรรม หรือใหก้ันตาม

มารยาทที่ปฏบิัติกนัในสังคมแลว้ บุคลากรในหน่วยงานของทา่น มกีารรับสิง่

ดังต่อไปนี ้ หรอืไม ่คะแนนที่ได ้100.00 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของทา่น มกีารใหส้ิ่งดังต่อไปนี ้แก่

บุคคลภายนอก หรอืภาคเอกชน เพื่อสรา้งความสัมพันธท์ี่ดีและคาดหวงัให้

มีการตอบแทนในอนาคตหรือไม่  คะแนนที่ได้ 100.00 

1.2 ตัวชีว้ัดที่ 2 การใชง้บประมาณ (ได้คะแนน 81.63) ประกอบด้วยข้อ

ค าถามจ านวน 6 ข้อ ดงัต่อไปนี ้

I7 ท่านรู้เกีย่วกับแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปขีองหน่วยงานของ

ทา่น มากน้อยเพยีงใดคะแนนทีไ่ด้ 61.25 

I8 หน่วยงานของทา่น ใช้จา่ยงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี ้

มากน้อยเพียงใด  คะแนนท่ีได ้77.53 

I9 หนว่ยงานของท่าน ใชจ้่ายงบประมาณเพื่อประโยชนส์่วนตัว กลุ่ม หรอื

พวกพ้อง มากนอ้ยเพยีงใด  คะแนนที่ได้ 100.00 

I10 บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน มีการเบกิจา่ยเงินท่ีเป็นเท็จ เช่น       
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ค่าท างานลว่งเวลา คา่วัสดุอุปกรณ์หรือคา่เดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด  

คะแนนที่ได้ 98.14 

I11 หนว่ยงานของทา่น มกีารจัดซือ้จัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจ

รับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนีม้ากน้อยเพยีงใด  คะแนนที่ได้ 85.71 

I12 หน่วยงานของทา่น เปิดโอกาสให้ท่าน มสีว่นร่วมในการตรวจสอบ    

การใชจ้่ายงบประมาณ ตามประเด็นดงัต่อไปนี ้มากน้อยเพยีงใดคะแนน ท่ี

ได้ 67.18 

ตัวชีว้ัดที่ 3 การใชอ้ านาจ (ได้คะแนน 85.82) ประกอบดว้ย 

ข้อค าถามจ านวน 6 ข้อดังต่อไปนี้ 

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผูบ้ังคับบัญชาอยา่งเป็นธรรม มากน้อย

เพียงใด คะแนนที่ได้ 75.68 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัตงิาน ตามระดับคุณภาพของ

ผลงานอยา่งถูกต้อง มากน้อยเพยีงใด คะแนนที่ได้ 75.03 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มกีารคัดเลือกผู้เขา้รับการฝึกอบรม 

การศกึษาดงูาน หรอืการให้ทุนการศกึษา อยา่งเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

คะแนนที่ได้ 75.22 

I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการใหท้ าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา 

มากน้อยเพียงใด  คะแนนท่ีได ้94.65 

I17 ทา่นเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการใหท้ าในสิง่ที่ไมถ่กูต้อง หรือมี      

ความเสี่ยงต่อการทุจรติ มากนอ้ยเพยีงใด  คะแนนที่ได้ 96.43 

 I18 การบรหิารงานบุคคลของหน่วยงานของทา่น มลีักษณะดังต่อไปนี ้

มากน้อยเพียงใด  คะแนนท่ีได ้97.92 

ตัวชีว้ัดที่ 4 การใชท้รัพยส์ินของราชการ (ไดค้ะแนน 75.51) ประกอบด้วย

ข้อค าถามจ านวน 6 ข้อดังต่อไปนี้ 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพยส์ินของราชการ ไปเป็น

ของส่วนตัว หรอืน าไปให้กลุม่หรอืพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด  

คะแนนที่ได้ 97.32 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยมืทรัพยส์ินของราชการ ไปใชป้ฏบิัติงาน

ในหนว่ยงานของท่าน มคีวามสะดวกมากน้อยเพียงใด  คะแนนที่ได้ 60.54  

I21 ถ้าต้องมกีารขอยมืทรัพย์สนิของราชการไปใชป้ฏบิัติงาน บุคลากร     

ในหนว่ยงานของท่าน มกีารขออนุญาตอยา่งถกูต้อง มากน้อยเพียงใด  

คะแนนที่ได้ 69.59 

 I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มกีารน าทรัพยส์ินของราชการไปใช ้

โดยไมไ่ด้ขออนุญาตอยา่งถกูตอ้ง จากหนว่ยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 
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คะแนน  ที่ได้ 92.81 

I23 ทา่นรูแ้นวปฏิบัติของหนว่ยงานของทา่น เกี่ยวกับการใชท้รัพยส์ิน    

ของราชการท่ีถูกต้อง มากน้อยเพียงใด คะแนนที่ได้ 64.03 

I24 หนว่ยงานของทา่น มกีารก ากับดูแลและตรวจสอบการใชท้รัพยส์ิน

ของราชการ เพื่อปูองกนัไมใ่ห้มกีารน าไปใชป้ระโยชน์สว่นตัว กลุ่ม หรือพวก

พอ้ง มากน้อยเพยีงใด  คะแนนที่ได้ 68.75 

ตัวชีว้ัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจรติ (ได้คะแนน 81.26) ประกอบด้วย

ข้อค าถามจ านวน 6 ข้อดังต่อไปนี้ 

I25 ผู้บรหิารสูงสุดของหน่วยงานของทา่น ใหค้วามส าคัญกบัการตอ่ตา้น

การทุจรติ มากน้อยเพยีงใด คะแนนที่ได้ 78.00 

I26 หนว่ยงานของท่าน มกีารด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้หรอืไม ่ 

คะแนนที่ได้ 100.00 

I27 ปัญหาการทุจรติในหน่วยงานของทา่น ไดร้ับการแก้ไข มากน้อย

เพียงใด คะแนนที่ได้ 79.56 

I28 หน่วยงานของทา่น มกีารด าเนินการดงัต่อไปนี ้ตอ่การทุจริต           

ในหนว่ยงาน มากน้อยเพยีงใด คะแนนที่ได้ 78.08 

I29 หนว่ยงานของท่าน มกีารน าผลการตรวจสอบของฝาุยตรวจสอบ      

ทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพื่อปอูงกันการ

ทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพยีงใดคะแนนที่ได้ 78.65 

I30 หากทา่นพบเหน็แนวโนม้การทุจรติท่ีจะเกดิขึ้นในหนว่ยงานของทา่น 

ทา่นมีความคดิเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี ้อยา่งไร  คะแนนที่ได้ 73.27 

2.แบบวัดการรับรูข้องผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 

Trasparency Assessment:EIT) ใชเ้ก็บรวบรวมข้อในตัวชีว้ัดที่ 6 – ตัวชีว้ัดที่ 8 

ประกอบด้วย 

ตัวชีว้ัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน (ไดค้ะแนน79.32)  

 ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อดังต่อไปนี ้

E1 เจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานท่ีทา่นติดตอ่ ปฏิบัติงาน/ให้บรกิารแก่ท่าน    

ตามประเด็นดังต่อไปนี ้มากน้อยเพียงใดคะแนนที่ได้ 66.57 

E2 เจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานท่ีทา่นติดตอ่ ปฏิบัติงาน/ให้บรกิารแก่ท่าน กับ

ผู้มาติดต่อคนอืน่ ๆ อยา่งเทา่เทยีมกัน มากน้อยเพยีงใด คะแนนท่ีได้ 

75.42 

E3 เจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานท่ีทา่นติดตอ่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/

ให้บรกิารแก่ทา่นอยา่งตรงไปตรงมา ไมป่ดิบงัหรอืบิดเบอืนข้อมูล มากน้อย

เพียงใดคะแนนที่ได้ 73.38 
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E4 ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถกูเจา้หนา้ที่ของหนว่ยงานท่ีท่าน

ติดตอ่รอ้งขอให้จา่ยหรอืใหส้ิง่ดงัต่อไปนี ้เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัต ิอนุญาต หรอืใหบ้ริการ หรอืไม ่คะแนนที่ได้ 98.19 

E5 หนว่ยงานท่ีท่านติดตอ่ มกีารด าเนินงาน โดยค านึงถงึประโยชนข์อง

ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพยีงใด คะแนนท่ีได ้83.02 

ตัวชีว้ัดที่ 7 ประสิทธภิาพการสื่อสาร (ไดค้ะแนน 80.19)  

ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 5 ข้อดังต่อไปนี ้

E6 การเผยแพรข่้อมูลของหนว่ยงานท่ีท่านติดต่อ มลีักษณะดงัต่อไปนี ้    

มากน้อยเพียงใด คะแนนท่ีได ้65.41 

E7 หนว่ยงานท่ีท่านติดตอ่ มกีารเผยแพรผ่ลงานหรอืข้อมูลที่สาธารณชน

ควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด คะแนนท่ีได ้82.70 

E8 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มชี่องทางรับฟงัค าติชมหรอืความคิดเห็น

เกี่ยวกับการด าเนนิงาน/การใหบ้ริการ หรือไมค่ะแนนท่ีได ้97.67 

E9 หนว่ยงานท่ีท่านติดต่อ มกีารชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวล

สงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานไดอ้ยา่งชัดเจน มากน้อยเพียงใด คะแนนที่ได้ 

80.74 

E10 หนว่ยงานท่ีท่านติดตอ่ มีชอ่งทางให้ผู้มาติดต่อรอ้งเรียนการทุจรติ

ของเจ้าหนา้ที่ในหนว่ยงาน หรอืไม่ คะแนนท่ีได ้74.42 

ตัวชีว้ัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  (ได้คะแนน 81.83)

ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 5 ข้อดังต่อไปนี ้

E11 เจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานที่ทา่นติดตอ่ มีการปรับปรุงคุณภาพ        

การปฏิบัติงาน/การให้บรกิารใหด้ีขึน้ มากน้อยเพยีงใด คะแนนที่ได้ 81.19 

E12 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธกีารและขั้นตอน            

การด าเนินงาน/การใหบ้ริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพยีงใด คะแนนท่ีได ้80.37 

E13 หนว่ยงานท่ีท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/

การใหบ้ริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเรว็มากขึน้ หรอืไม ่คะแนนท่ีได ้

96.30 

E14 หนว่ยงานท่ีท่านติดตอ่ เปดิโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาตดิต่อ หรอืผู้มี

ส่วนได้สว่นเสีย เขา้ไปมีสว่นรว่มในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การ

ให้บรกิารของหนว่ยงานให้ดขีึน้ มากน้อยเพยีงใดคะแนนท่ีได ้69.30 

E15 หนว่ยงานท่ีท่านติดตอ่ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การใหบ้ริการ

ให้มคีวามโปรง่ใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใดคะแนนท่ีได ้82.01 

3.แบบตรวจการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ (Open Data Integrity and Trasparency 

Assessment:OIT) ใชเ้ก็บรวบรวมข้อในตัวชีว้ัดที่ 9 - ตัวชีว้ัดที่ 10 ประกอบด้วย 



ห น้ า  | 10 

 

ตัวชีว้ัดที่ 9 การเปดิเผยข้อมูล (ได้คะแนน 65.84)  

ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 5 ข้อดังต่อไปนี ้

ตัวชีว้ัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

O1 โครงสรา้งหนว่ยงาน   คะแนนท่ีได ้100.00 

O2 ข้อมูลผู้บรหิาร คะแนนท่ีได ้00.00 องค์ประกอบไมค่รบ 

O3 อ านาจหนา้ท ี คะแนนท่ีได ้100.00 

O4 แผนการขับเคลื่อนหนว่ยงาน คะแนนที่ได้ 100.00 

O5 ข้อมูลการตดิต่อหนว่ยงาน คะแนนที่ได้ 100.00 

O6 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง คะแนนท่ีได ้100.00 

O7 ขา่วประชาสัมพันธ ์คะแนนที่ได้ 100.00 

O8 Q&A   คะแนนที่ได้ 00.00 องค์ประกอบไมค่รบ 

O9 Social Network   คะแนนที่ได้ 100.00 

ตัวชีว้ัดย่อยท่ี 9.2 การบรหิารงาน 

O10 แผนด าเนินงานประจ าป ีคะแนนที่ได้ 100.00 

O11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  

คะแนนที่ได้ 00.00 องค์ประกอบข้อมูลไมค่รบ 

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าป ีคะแนนที่ได้ 100.00 

O13 มาตรฐานการปฏิบัตงิาน  คะแนนที่ได้ 100.00 

O14 มาตรฐานการใหบ้ริการ   คะแนนที่ได้ 100.00 

O15 ข้อมูลเชงิสถิตกิารใหบ้ริการ  คะแนนท่ีได้ 0.0 องค์ประกอบไม่ครบ 

O16 รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจการใหบ้ริการ  

คะแนนที่ได้ 100.00 

O17 E–Service   คะแนนท่ีได ้100.00 

ตัวชีว้ัดย่อยท่ี 9.3 การบรหิารเงินงบประมาณ 

O18  แผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าป ี คะแนนที่ได้ 100.00 

O19 รายงานการก ากับตดิตาม การใชจ้า่ยงบประมาณ รอบ 6 เดอืน  

 คะแนนที่ได้ 100.00 

O20  รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าป ี  คะแนนที่ได้ 100.00 

O21 แผนการจัดซือ้จัดจ้างหรอื แผนการจัดหาพัสดุ คะแนนที่ได้ 100.00 

O22 ประกาศตา่ง ๆ เกี่ยวกับการจัดซือ้จดัจา้งหรอืการจัดหาพัสดุ  คะแนน

ที่ได้ 100.00 

O23 สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้างหรอื การจัดหาพัสดุรายเดือน  

คะแนนที่ได้ 00.00 องค์ประกอบข้อมูลไมค่รบ 

O24 รายงานผลการจัดซือ้จัดจ้างหรอืการจดัหาพสัดุประจ าป ี 
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 คะแนนที่ได้ 00.00 องค์ประกอบข้อมูลไมค่รบ 

ตัวชีว้ัดย่อยท่ี 9.4 การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O25 นโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล คะแนนที่ได้ 100.00 

O26 การด าเนนิการตามนโยบาย การบรหิารทรัพยากรบุคคล  

คะแนนที่ได้ 00.00 องค์ประกอบข้อมูลไมค่รบ 

O27 หลกัเกณฑก์ารบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

คะแนนที่ได้ 00.00 องค์ประกอบข้อมูลไมค่รบ 

O28 รายงานผลการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าป ี  

คะแนนที่ได้ 00.00 องค์ประกอบไม่ครบ 

ตัวชีว้ัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสรมิความโปรง่ใส 

O29 แนวปฏบิัติการจัดการ เรือ่งร้องเรียนการทุจรติ  

คะแนนที่ได้ 100.00 

O30 ชอ่งทางแจ้งเรื่องร้องเรยีน การทุจรติ คะแนนที่ได้ 100.00 

O31 ข้อมูลเชงิสถิติเรือ่งรอ้งเรยีน การทุจรติประจ าป ีคะแนนที่ได้ 00.00 

องค์ประกอบไมค่รบ 

O32 ช่องทางการรับฟังความคดิเห็น คะแนนที่ได้ 100.00 

O33  การเปดิโอกาสใหเ้กดิการมสี่วนรว่ม คะแนนท่ีได ้100.00 

ตัวชีว้ัดที่ 10 การปูองกันการทุจรติ (ได้คะแนน 91.67) 

O34 เจตจานงสุจรติของผู้บรหิาร  คะแนนที่ได้ 100.00 

O35 การมสีว่นร่วมของผูบ้ริหาร   คะแนนที่ได้ 100.00 

O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจรติประจ าป ีคะแนนที่ได้ 0.00

องค์ประกอบข้อมูลไม่ครบ 

O37  การด าเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจรติ  คะแนนท่ีได้ 0.00 

องค์ประกอบข้อมูลไม่ครบ 

O38  การเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กร   คะแนนท่ีได ้00.00    

องค์ประกอบข้อมูลไม่ครบ 

O39  แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจรติประจ าป ี  คะแนนท่ีได ้

100.00O40  รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการปูองกันการทุจรติ

รอบ 6 เดือน คะแนนท่ีได ้100.00    

O41  รายงานผลการด าเนินการปูองกันการทุจรติประจ าป ี 

คะแนนที่ได้ 100.00  

O42   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน 

คะแนนที่ได้ 100.00 

O43  การด าเนินการตามมาตรการสง่เสริมคุณธรรมและความโปรง่ใส
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ภายในหน่วยงาน คะแนนท่ีได ้00.00 องค์ประกอบข้อมลูไมค่รบ 

นางศศิธารา แอมโคก

ปลัดเทศบาลฯ 

จากที่ผอ.กองวิชาการฯ แจ้งผลการประเมิน ฯ และทกุท่านไดว้เิคราะห์

ข้อบกพร่องหรอืจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไข รวมถงึประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดี

ขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสูก่ารปฏิบัติ จึงขอให้ทุกทา่นน า

ข้อบกพร่องหรอืจุดอ่อนน าไปปรับปรุงแก้ไข และรกัษากฎ ระเบยีบ 

ข้อบังคับ มาตรการท่ีไดก้ าหนดไว้เพื่อการประเมินฯในปีถัดไปและรายงาน

 ความก้าวหนา้ให้ทราบในการประชุมครัง้ต่อไป 

จ่าเอกกวี  จันดี   

ผอ.กองวชิาการฯ 

3.2 การจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยง 

3.3 การจัดท าควบคุมภายใน 

ผมขออนุญาตสรุปเนื้อหาวาระ 3.1.2และ3.1.3 เลยเพราะเปน็เรื่องที่ต้อง

ท าต่อเนื่องกัน พรบ.วินัยการเงนิการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 การ

บัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 ก าหนด 

 “ให้หนว่ยงานของรัฐจัดให้มกีารตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ

การบรหิารความเสีย่งโดยใหถ้อืปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑท์ี่

กระทรวงการคลงัก าหนด” 

1. การตรวจสอบภายใน คือ กจิกรรมการใหค้วามเชื่อมั่นว่าสิง่ที่อนุมัต ิ

อนุญาต ไปว่าถูกตอ้งหรือไม่ เป็นไปตามระเบยีบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กจิกรรมหรอืไม ่และคุ้มค่าหรอืไม ่

เป็นการสอบทานก่อนท่ีหน่วยอืน่มาตรวจไม่ใช่ตรวจก่อนท่ีจะเบกิจ่าย และ

การใหค้ าปรึกษา  อยา่งเที่ยงธรรมและเป็นอสิระซึ่งจัดให้มขีึ้น เพื่อเพิ่ม

คุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัตงิานให้หนว่ยงานของรัฐบรรลุ    ถึงเปาูหมาย

และวตัถุประสงค์ทีก่ าหนดไว้ ดว้ยการประเมินและปรับปรุงประสิทธผิล ของ

กระบวนการบริหาร ความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็น

ระบบ (อ านาจในการตัดสินใจเป็นของผู้ตรวจสอบฯ) 

1.1 กฎหมายท่ีเกีย่วข้อง  

       1.1.1 ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลงัวา่มาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรฐั พ.ศ.2561 

ณ วันที่  13 พฤศจิกายน 2561 ตามหนงัสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก 

ที่ กค  0409.2/ว123 ลงวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 

       1.1.2 ประกาศฯ แก้ไข ฉบับที่ 2 ณ วันที่  7 ตุลาคม  2562 ตาม

หนังสือกระทรวงการคลงั ด่วนมาก ที่ กค 0409.2/ว118 ลงวันท่ี 9 

ตุลาคม  2562 

2.การควบคมุภายใน หมายความวา่ กระบวนการปฏิบัติงานท่ีผู้ก ากับดแูล 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝุายบรหิาร และบุคลากรของ       หน่วยงานของ
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รัฐจัดให้มขีึ้น เพื่อสร้างความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลวา่      การด าเนินงาน

ของหน่วยงานของรัฐจะบรรลวุตัถุประสงค์ ดา้นการด าเนินงาน ดา้นรายงาน

และดา้นการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบยีบและข้อบังคับซึง่เป็นหน้าที่ ของทกุ

คนในองคก์ร ทุกคนมีหนา้ที่วางระบบควบคุมภายในของตนเอง ตาม

กฎหมายจัดตัง้ ค าสั่งแบง่งาน ในแต่ละส่วนราชการ/รายบุคคล แผนปฏิบัติ

ราชการ แผนด าเนินงาน บันทึกข้อตกลงที่ท ากับนายก/ปลัด/หน.ส่วน

ราชการ แตล่ะคนต้องไปดูวา่มปีัญหาในการท างานในต าแหน่งของตัวเอง

หรอืไม ่ปัญหาที่จะท าให้งานของตัวเองไม่ส าเร็จตามเปาูหมาย วัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว้  ถ้ามีสิ้นเดือนกันยายนของทุกปเีขียนลงใน ปค.5 กจ็ะน าเขา้สู่

คณะกรรมการของแต่ละกอง เพื่อรวบรวมไปให้คณะกรรมการระดับองค์กร

ต่อไป (อ านาจในการตัดสินใจเป็นของแต่ละส านัก/กอง) 

       2.1 ขอบเขตการใช ้จัดท าขึ้นเพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการจัดท า

ระบบการควบคุมภายในใหเ้หมาะสมกับลกัษณะ ขนาดและความซับซ้อน

ของงาน และมกีารตดิตามประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในให้

เพียงพอและเหมาะสม รวมท้ังมีการปฏิบัติอยา่งต่อเนื่อง 

      2.2 วัตถุประสงค ์

      2.2.1 ด้านการด าเนนิงาน (Operations Objectives) หรอื O เพือ่ประสิทธผิล

และประสิทธภิาพในการด าเนนิงาน รวมถึงการใชท้รัพยากร การดูแลรกัษา

ทรัพยส์ิน การปูองกันหรอืลดความผิดพลาด  

ความเสียหายการรั่วไหล การสิน้เปลอืง หรอืการทุจรติในหน่วยงาน 

       2.2.2 ดา้นการรายงาน (Reporting Objectives) หรอื R เพื่อการรายงานทาง

การเงินและไม่ใช่การเงินที่เชื่อถอืได ้ทันเวลา โปรง่ใส  

       2.2.3 ดา้นการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบยีบและข้อบังคบั   

(Compliance Objectives) หรอื c เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบยีบและ

ข้อบังคับหรือมติ ครม. ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการด าเนินงาน  

       2.3 องค์ประกอบของการควบคุม 

       2.3.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม 

       2.3.2 การประเมินความเสี่ยง 

       2.3.3 กิจกรรมการควบคุม 

       2.3.4 สารสนเทศและการสื่อสาร 

       2.3.5 การตดิตามประเมินผล 

       2.4 หลักเกณฑป์ฏบิัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานข้อรัฐ 

ข้อ 3 ใหห้น่วยงานของรัฐ จัดให้มกีารประเมินผลการควบคุมภายใน ตามที่

หน่วยงานก าหนดอยา่งน้อยปีละหนึ่งครัง้ โดยใหม้ีการายงานตาม ข้อ 8 
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แบบ ปค.1 แบบ ปค.4  แบบ ปค.5  แบบ ปค.6  ตามข้อ 9 การจัดส่งให้ผู้

ก ากับดูแลและกระทรวงเจ้าสงักัด ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิน้

ปงีบประมาณหรอืสิน้ปีปฏิทิน ข้อ 5 ใหห้น่วยงานของรัฐจัดใหม้ี

คณะกรรมการคณะหนึ่ง (คกก. ที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการประเมนิผลการ

ควบคุมภายในของหน่วยงาน) ค าสัง่ในระดับองคก์รให้จดัท าทกุปี ค าสัง่

ระดับกอง ถา้มีการแบง่งานกันใหม่ให้จัดท าค าสั่งใหม ่

3.การบรหิารความเสี่ยง 

   3.1 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

   3.1.1 ประกาศหลกัเกณฑก์ระทรวงการคลังว่ามาตรฐานและหลกัเกณฑ์

ปฏบิัติการบรหิารความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ           พ.ศ.2562 

ณ วันที่  18 มนีาคม 2562 ตามหนงัสือกระทรวงการคลงั ด่วนมาก ที่ 

กค 0409.4/ว23 ลงวันท่ี 19 มนีาคม 2562 

    3.2 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่ามาตรฐานและหลกัเกณฑ์

ปฏบิัติการบรหิารความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562   

หน่วยงานของรัฐถือปฏบิัติตามหลักเกณฑ์ฯ กรณมีเีจตนาหรอืปลอ่ยปละ

ละเลยในการปฏิบัติ โดยไม่มเีหตุอันควร ใหก้ระทรวงการคลงั พจิารณา

เสนอความเห็นพฤตกิารณ์ดงักล่าวต่อผู้เกี่ยวข้อง ไปด าเนินการตามอ านาจ

หน้าที่    

      3.3  การบรหิารความเสีย่งองคก์ร คือ กระบวนการบรหิารจดัการ

เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นและสง่ผลต่อหนว่ยงานของรัฐ เพื่อใหห้น่วยงานของ

รัฐสามารถด าเนินงาน ใหบ้รรลวุัตถุประสงคข์องหนว่ยงาน รวมถึง เพื่อเพิม่

ศักยภาพ และขีดความความสามารถให้หนว่ยงานของรัฐ       ในการ

ด าเนินงานตามแผน ฯ เป็นหน้าที่ของทุกคนในองคก์ร หรอื   ความเสีย่ง 

(ปัญหา) ท่ีนา่จะเกดิขึ้น ในการด าเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรมในอนาคต

ที่อาจจะท าให้โครงการ/กจิกรรม ไมป่ระสบความส าเรจ็วัตถุประสงค์และ

ตามเปาูหมาย ท่ีก าหนด 

(อ านาจในการตดัสินใจเป็นของฝุายบรหิาร) 
        
 

       3.4 หลักเกณฑฯ์  

       ข้อ 2. จัดให้มกีารบรหิารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐาน

กระทรวงการคลงั  

       ข้อ 3. ถือปฏิบัติตามคู่มอืหรอืแนวทางปฏิบัติท่ีกระทรวงการคลัง

ก าหนดและสามารถน าคู่มอื หรอืแนวทางอื่นมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานได้
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ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  

        ข้อ 4. จัดให้มผู้ีรับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบดว้ยฝุายบรหิาร และ

บุคลากรที่มคีวามรูค้วาม เข้าใจเกี่ยวกับการจดัท ายุทธศาสตรแ์ละการ

บริหารจัดการความเสี่ยง ทัง้นี้ ไม่ควรเป็น ผู้ตรวจสอบภายใน 

        ข้อ 5. ผู้รับผิดชอบมหีน้าที่ ดังนี ้ 

        (๑) จัดท าแผนการบรหิารจัดการความเสี่ยง  

        (๒) ติดตามประเมินผลการบรหิารจัดการความเสี่ยง  

        (๓) จัดทารายงานผลตามแผนการบรหิารจดัการความเสี่ยง  

        (๔) พจิารณาทบทวนแผนการบรหิารจดัการความเสี่ยง 

         ข้อ 6 ให้หนว่ยงานของรฐัจัดทาแผนบรหิารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค ์

          ข้อ 7 ใหห้ัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรอืผู้กากับดูแลฝุายบรหิาร 

ผู้รับผิดชอบ และบุคลากรที่เกีย่วข้องใหม้ีการบรหิารจัดการความเสีย่งให้

เป็นไปตามแผนการบรหิารจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ 

 ข้อ 8 ใหต้ิดตามประเมินผลอยา่งต่อเนือ่งในระหวา่งการปฏิบัติงาน

หรอืตดิตามประเมินผลเป็นรายครั้งหรือใช้ท้ังสองวิธีร่วมกัน กรณีพบ

ข้อบกพร่องที่มีสาระส าคัญให้รายงานทันที 

 ข้อ 9 ให้จัดท ารายงานเสนอเพือ่พจิารณาอยา่งน้อยปีละ ๑ ครัง้ 

           ข้อ 10 สามารถก าหนดนโยบาย วิธีการ และระยะเวลาการ

รายงานการบรหิารจัดการความเสี่ยง 

  ข้อ 11 กรมบัญชีกลางขอให้หน่วยงานของรัฐ จัดส่งรายงานและ

รายงานผลการบรหิารจัดการความเสีย่ง หรอืขอ้มูลอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ

กระบวนการบรหิารจดัการความเสี่ยง ให้หนว่ยงานของรัฐดังกล่าว

ด าเนินการตามรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

 ข้อ 12. กรณีไมส่ามารถปฏิบัตไิด้ให้ขอท าความตกลงกับ

กระทรวงการคลงั 

 ข้อ 13. หน่วยงานของรัฐที่ได้ด าเนินการหรอือยูร่ะหวา่งการบริหาร

จัดการความเสี่ยงใหด้ าเนนิการต่อไปจนกวา่จะแล้วเสรจ็ และให้ถือปฏิบัติ

ตามหลกัเกณฑก์ารบรหิารจัดการความเสี่ยงฉบับนีใ้นรอบระยะเวลาบัญชี

ถัดไป 

 3.5 หลักการและแนวคดิ  

 3.5.1 COSO  คือองค์กรพิเศษทีป่ระกอบด้วยคณะกรรมการจาก

สมาคมต่าง ๆ ทีมร่วมประชุมเป็นคณะท างานเกี่ยวกับการพฒันาระบบการ

ควบคุมภายในของประเทศสหรฐัอเมริกา 
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 3.5.2วัตถุประสงค์ เพื่อชว่ยบรหิารโอกาสและควบคุมความเสี่ยง

เครื่องมือนาไปสู่การบรรลุวัตถปุระสงค:์- 

 -ด้านกลยุทธ Strategic Risk ( S ) 

 -ด้านการด าเนินงาน Operational Risk ( O ) 

 -ด้านรายงาน Reporting Risk  ( R ) 

 -ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อก าหนด Compliance Risk (  C ) 

 3.5.3 หลกัการและแนวคิดส าคัญในการบรหิารความเสี่ยง 

ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ ซึ่งครอบคลุมแนวทาง ดงันี้  

 -การก าหนดนโยบายการบรหิารงาน 

 -การด าเนินงาน 

 -การบรหิารความเสี่ยง 

มี 5 องค์ประกอบอยูใ่นควบคมุภายใน 

     1.สภาพแวดล้อมภายในองคก์ร 

 2. การก าหนดวัตถุประสงค์ 

 3.การระบุเหตุการณ์ที่เสี่ยง 

 4. การประเมินความเสี่ยง 

 5.การตอบสนองต่อความเสี่ยง 

  6.กจิกรรมการควบคุม 

  7.การสื่อสารและระบบสารสนเทศ 

  8.การติดตามประเมินผล 

 3.5.4 แนวความคิดเพิม่เติม  ISO 31000 เป็นอกีมาตรฐานหนึ่งที่

ได้รับความนิยมและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และปจัจุบันมหีลายองค์กรของ 

ไทยโดยเฉพาะภาคเอกชนและรฐัวิสาหกจิบางแหง่มีการน ามาใช้ทดแทนแนว

ของ COSO หรอืน ามาแก้ไขจุดออ่นของ COSO เพื่อให้การบรหิารความเสี่ยงมี

ประสิทธภิาพขึ้น 

 3.6 กระบวนการปฏิบัติงานบรหิารจดัการความเสี่ยง 

 1.คณะกรรมการหรอืคณะท างาน 

 2.การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 

 3.การประเมินความเสี่ยง 

 4.จัดท าแผนบรหิารความเสี่ยง 

 5.ติดตามและประเมินผล 

 6.ทบทวน/ปรับปรุง แผนบรหิารความเสี่ยง 

 3.7 กระบวนการบรหิารจดัการความเสี่ยง 

กระบวนการท่ี 1 ศกึษาท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ การด าเนนิการตาม
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ยุทธศาสตร์ มีกระบวนการหลกั/กจิกรรมอะไรท่ีสนับสนุนแตล่ะประเด็น

ยุทธศาสตร์ เปาูหมายตวัชีว้ัดความส าเรจ็ในการด าเนินการตาม

กระบวนการ/กจิกรรมดงักล่าวอยา่งไร  RM-1 (ลอกมาจากแผนพัฒนา

เทศบาล)กระบวนการท่ี 2 การระบุความเสี่ยง  ระบุทัง้จากปัจจัยภายใน

และภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมและ

ครบถ้วนทัง้ 4 ประเภท  

 -ด้านกลยุทธ Strategic Risk ( S ) 

 -ด้านการด าเนินงาน Operational Risk ( O ) 

 -ด้านรายงาน Reporting Risk  ( R ) 

 -ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อก าหนด Compliance Risk (  C ) 

RM-2 (ชอ่ง 1- 6) 

กระบวนการท่ี 3 การระบุความเสี่ยง   วัดระดับความรุนแรงโดยประเมิน

โอกาสและผลกระทบความเสี่ยง RM-2 (ชอ่ง 7- 9) วัดระดับความรนุแรง

จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง (ปัญหา) เพื่อระดับ

ความรนุแรงของความเสี่ยงว่ามีระดับความรุนแรงมากน้อยเพยีงใดเพื่อน า

ข้อมูลดังกลา่วไปใช้ในการเลือกวิธกีารท่ีสามารถรองรับความเสี่ยงได้อย่าง

เพียงพอและเหมาะสมการประเมินความเสี่ยง ประเมินว่าแต่ละปัจจัยเสี่ยง

นั้น มีโอกาสท่ีจะเกิดมากน้อยเพยีงใด และหากเกิดขึน้แล้ว จะส่งผลกระทบ

ต่อองค์กรรนุแรงเพียงใด และน ามาจัดล าดับวา่ ปัจจัยเสี่ยงใดมีความส าคัญ

มากน้อยกวา่กัน เพื่อจะได้ก าหนดมาตรการตอบโตก้ับปัจจยัเสี่ยงเหลา่นั้น 

ได้อย่างเหมาะสม  

 • ประเมินผลกระทบ (Impact) X ประเมินโอกาสทีจ่ะเกิด (Likelihood)  

 • ค านวณระดับความเสี่ยง (Risk Exposure)เพื่อจัดล าดับความเสี่ยง 

 -หากความเสี่ยงอยู่ในล าดับท่ี 1-4 ไมต่้องน ามาจัดท าแผนบรหิาร

ความเสี่ยง 

 -หากความเสี่ยงอยู่ในล าดับท่ี 5-9 ใหพ้จิารณาวา่จะน ามาจดัท า

แผนบรหิารความเสี่ยงหรอืไมก่ไ็ด้แตจ่ะต้องน าไปจดัท าควบคมุภายใน 

 -หากความเสี่ยงอยู่ในล าดับท่ี 10-25 ใหพ้จิารณาน ามาจดัท า

แผนบรหิารความเสี่ยง  

กระบวนการท่ี 4 การจดัการความเสีย่ง   วเิคราะห์หาวิธกีารจัดการความ

เสี่ยงที่สามารถน าไปปฏบิัติได ้เพื่อลดโอกาสที่จะเกดิความเสีย่งหรอืลด

ผลกระทบท่ีอาจเกดิขึ้นจากความเสี่ยงให้อยูใ่นระดับท่ีสามารถยอมรับได้

รวมทัง้ก าหนดขั้นตอนของการน าไปปฏบิัติในรายละเอียดและผู้รับผิดชอบใน

แต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน RM-2 (ชอ่ง 10- 12) ซึง่ RM-2 (ชอ่ง 7- 9) จะ
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เป็นตัวก าหนดวา่จะมี (10)  หรอืไม่ 

กระบวนการท่ี 5 การตดิตามผลการด าเนินการตามแผนการบรหิารความ

เสี่ยง  หลงัจากที่มกีารก าหนดแผนการบรหิารความเสี่ยงและน าไปปฏบิัติ

แล้วจ าเป็นตอ้งมีการตดิตามผลอยา่งต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบวา่ขั้นตอน

 การจัดการความเสี่ยงและวิธปีฏบิัติท่ีก าหนดไว้มีการถือปฏิบัติอย่าง

จรงิจังโดยสม่ าเสมอหรอืไมเ่พียงใด แบบ RM-3 แบบรายงานผลตามแผน

บริหาร ความเสี่ยง รายไตรมาส 
 

นางศศิธารา แอมโคก

ปลัดเทศบาลฯ  

 

จากที่ผู้อ านวยการกองวิชาการฯ ได้สรุปการจัดท าควบคุมภายในและการ

จัดท าแผนบรหิารความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการและรวบรวมให้กับ

เลขานกุารฯของกรรมการแต่ละชุดเพื่อจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยงและการ

จัดท าควบคุมภายในขององค์กรตอ่ไป 

นางสาวส าเรงิ เผา่

สวัสดิ ์

นักทรัพยากรบุคคลฯ 

3.4 การจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของขา้ราชการหรอืพนักงาน

ส่วนท้องถิ่น 

ตามประกาศ เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธกีาร

ประเมินผลการปฏิบัติงานของขา้ราชการสว่นทอ้งถิ่น ซึง่มีการแก้ไขเพิม่เติม

 ที่ส าคัญ โดยสรุป ดงันี ้

 3.1 แก้ไขการประเมินผลสัมฤทธ์ิ โดยก าหนดให้มกีารประเมนิใน

แต่ละรอบ ไม่น้อยกวา่ 2 งาน/โครงการ/กิจกรรม 

 3.2 ก าหนดให้ผู้ท่ีไดร้ับแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือระดับสงูขึน้ น า

วิสัยทัศนท์ี่เสนอไว้มาใชใ้นการประเมิน 

 3.3 แก้ไขการประเมินสมรรถนะ โดยก าหนดให้ต าแหน่งบรหิาร

ทอ้งถิ่น และอ านวยการท้องถิ่น ต้องประเมินสมรรถนะหลัก และสมรรถนะ

ผู้บรหิาร  ส่วนต าแหน่งวิชาการและทั่วไปต้องประเมนิสมรรถนะหลัก และ

สมรรถนะ     ประจ าสายงาน และแบบ

ประเมินผู้ท่ีบรรจุใหม ่

 3.4 แก้ไขแบบประเมิน โดยใหม้ีการประเมิน 2 ชัน้ คือประเมนิ

ตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยตอ้งมีเอกสารหลกัฐานหรอืตัวบง่ชี้

ประกอบการ ประเมนิด้วย ขอให้ทุกท่านได้ศกึษารายละเอียดได้จาก

ประกาศและแนะน าแนวทางปฏิบัติ ซึ่งหลกัเกณฑ์ดังกล่าวเริม่ใชต้ั้งแต่รอบ

การประเมิน รอบ 2 เม.ย. – ก.ย.64 เป็นตน้ไป   

 3.5 ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมนิท า

ข้อตกลงกันในตน้รอบ ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม ครัง้ที่ 2 เดอืนเมษายน  

ซึ่งขณะนีส้ิน้รอบการประเมินครัง้ที่ 2 แล้วจงึขอให้ทุกส่วนราชการประเมิน
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ผู้ใต้บังคับบัญชาและสง่ผลการประเมินใหง้านการเจา้หนีท้ี่และในรอบการ

ประเมินครัง้ที่ 1 ก็ขอใหห้ัวหนา้ส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และ

พนักงานจา้ง ท าข้อตกลงตามแบบประเมิน ฯ กับผู้บังคับบัญชา 

 3.1.6 การประเมินผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

การประเมินผู้บรหิารองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามขอ้สั่งการของ

นายกรัฐมนตรใีนรายงานผลการด าเนินงานของส านกังาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 

26 กันยายน 2560 ใหก้ าหนดแนวทางการประเมินผลผู้น าองค์กรเพิ่มจาก

การประเมินปกติประจ าป ีส านกังาน ก.พ.ร.รว่มกับกรมสง่เสรมิการ

ปกครองท้องถิ่น จงึไดก้ าหนดแนวทางการประเมินผู้บรหิารองค์การ 

(ผูบ้ริหารทอ้งถิ่น) ขึ้นกรอบการประเมิน ผู้บรหิารองค์การ (ผู้บริหาร

ทอ้งถิ่น) 9 ประเด็น ประกอบดว้ย     

   (1) การลดพลังงาน  

   (2) มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนว่ยงานภาครัฐ  

   (๓) การก ากับดูแลคุณธรรมและความโปรง่ใสขององค์การ  

   (๔) ภาวะผู้น า  

   (๕) ระบบตดิตามการปฏิบัตงิานเพื่อการบรหิารงานขององค์การ  

   (๖) การส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยีดจิิทัลในองค์การ  

   (๗) การสรา้งคุณธรรม จรยิธรรมในองคก์าร  

   (๘) การเสริมสร้างขวัญก าลงัใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา  

   (๙) การบูรณาการข้อมลูระหว่างหน่วยงาน  

ผู้บรหิารท้องถิ่น หมายความรวมถึงขา้ราชการ/พนกังานส่วนท้องถิ่นท่ีไดท้ า

หน้าที่แทนผู้บรหิารท้องถิ่นกรณไีม่มผู้ีบรหิารท้องถิ่น จึงขอความรว่มมอืให้

แต่ละสว่นราชการจัดเตรยีมเอกสารรับการประเมิน ฯตามประเด็นที่

เกี่ยวข้องแลว้รวบรวมใหส้ านกัปลัดเทศบาลเพื่อเตรยีมรับการประเมินตอ่ไป 
 

นางศศิธารา แอมโคก

ปลัดเทศบาลฯ  

 

จากที่นักทรัพยากรฯ ไดช้ีแ้จงไปแล้วนัน้กข็อให้แตล่ะกองจัดท าและรวบรวม

เพื่อให้เป็นไปตามระเบยีบและห้วงเวลาทีก่ าหนดต่อไป 

จ่าเอกกวี จันด ี   

ผอ.กองวชิาการฯ 

รักษาราชการการแทน 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

3.2 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

 3.2.1 การใหค้วามรูใ้นการบรหิารจดัการขยะภายในเทศบาลต าบล    

โพทะเลปัญหาขยะเป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องร่วมมือกันแก้ไขและพยายาม

ขจัดปัญหา  ซึง่เห็นไดจ้ากนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ 

(คสช.)  มคีวามเหน็ชอบและผลักดันใหก้ารแก้ปัญหาดังกลา่วประสบ

 ความส าเรจ็ จงึได้ก าหนดให้ระดับประเทศ  ระดับจงัหวดั  ระดับ

อ าเภอ  และระดับท้องถิ่นตา่งเรง่รัดแก้ไขปัญหาอย่างจรงิจงั ด้วยความ
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รว่มมือ ของทกุภาคส่วนมลพิษจากขยะมูลฝอยเป็นหนึง่ในปัญหา

สิ่งแวดล้อมท่ีทวีความรุนแรงขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในสังคมเมอืงที่มกีาร

ขยายตัวของเมืองสงูตามจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการขยายตวั

และพัฒนา  ด้าน เศรษฐกจิ สังคม และเทคโนโลย ีโดยแต่ละปหีน่วยงานท่ี

รับผิดชอบการจัดการขยะมูลฝอยท้ังภาครัฐ และ องค์การปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น ต้องเสียคา่ใชจ้า่ยเป็นจ านวนมากในจัดการขยะมลูฝอยท่ีเกิดขึ้น 

เนื่องจากการ ด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นส่วนใหญย่ังขาด 

ความพรอ้ม ท้ังดา้นงบประมาณ บุคลากรที่ช านาญ ความพรอ้มในการ

บริหารจัดการ เป็นผลท าให้การจัดการขยะมูลฝอยไมม่ีประสทิธิภาพ ดังนั้น 

เทศบาลต าบลโพทะเลซึ่งเป็นองค์กรๆ หนึง่และเป็นผู้รับผิดชอบในการลด 

การคดัแยกขยะ จะต้องท าเป็นแบบอยา่งที่ดีใหก้ับชุมชน และประชาชน 

 วันนีผ้มจึงจะมาใหค้วามรู ้วิธีการปฏิบัติในการจัดการขยะใน

ส านักงานเทศบาลต าบลโพทะเลและน าความรูไ้ปใชท้ี่บา้นไปบอกญาติพ่ี 

น้อง  ประชาชน ให้มสี่วนรว่มต่อไป 

ประเภทของขยะมูลฝอย 

    1) ขยะย่อยสลาย หรอื มูลฝอยยอ่ยสลายคือ ขยะที่เน่าเสยีและ 

ย่อยสลายไดเ้ร็วสามารถน ามาหมักท าปุย๋ได้ เชน่ เศษผัก เปลอืกผลไม ้    

เศษอาหารใบไมเ้ศษเนื้อสัตว ์เป็นต้น แต่ไมร่วมถงึซากหรือเศษของพืช ผัก 

ผลไม้หรือสัตว์ท่ีเกดิจากการทดลองในห้องปฏิบัติการเป็นต้น 

    2) ขยะรไีซเคิล หรือ มลูฝอยท่ียังใชไ้ด้คอื ของเสียบรรจุภณัฑ์ หรอืวัสดุ

เหลือใช้ซึง่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหมไ่ด้ เช่น แก้ว กระดาษกระปอ๋ง

เครื่องดื่มเศษพลาสติก เศษโลหะ อลูมเินียม ยางรถยนต ์ กล่องเครื่องดืม่

แบบ UHT เป็นตน้ 

    3) ขยะทั่วไปหรอื มูลฝอยท่ัวไปคอืขยะประเภทอื่นนอกเหนอื 

จากขยะย่อยสลายขยะรไีซเคิล และขยะอันตราย มลีกัษณะที่ย่อยสลายยาก

และไมคุ่้มคา่ส าหรับการน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่เชน่ หอ่พลาสตกิใส่ขนม

ถุงพลาสตกิบรรจุผงซักฟอกพลาสตกิห่อลูกอม ซองบะหมีก่ึ่งส าเรจ็รูป 

ถุงพลาสตกิเปื้อนเศษอาหารโฟมเปื้อนอาหาร ฟอยล์เป้ือนอาหาร ซองหรอื 

ถุงพลาสตกิส าหรับบรรจุเครื่องอุปโภคด้วยวิธรีดีความรอ้นเป็นต้น 

    4) ขยะอันตราย หรอืมูลฝอยอันตราย คอืมลูฝอยท่ีปนเปื้อน  หรอืมี

องค์ประกอบของวัตถดุังต่อไปนี้ 

 1. วัตถุระเบดิได ้

 2. วัตถุไวไฟ 

 3. วัตถุออกไซด์และวัตถุเปอรอ์อกไซด ์
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 4. วัตถุมีพษิ 

 5. วัตถุที่ท าให้เกิดโรค 

 6. วัตถกุัมมันตรงัส ี

 7. วัตถุที่ก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 

 8. วัตถกุัดกร่อน 

 9. วัตถุทีก่่อให้เกิดการระคายเคือง 

 10. วัตถุอยา่งอื่นท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หรอือาจท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคลสัตว์ พืชหรือทรัพย ์เชน่ หลอดฟลูออ

เรสเซนต์ ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่โทรศัพทเ์คลื่อนท่ีภาชนะทีใ่ชบ้รรจุสาร

ก าจัดแมลงหรอืวัชพชืกระปอ๋งสเปรยบ์รรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น การคัด

แยกขยะมูลฝอย ทุกสว่นราชการควรมกีารคัดแยกขยะและทิ้งขยะใหถู้กต้อง

กับถังขยะทีจ่ัดเตรียมไว้ให ้โดย 

        1. คัดแยกขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชนใ์หม่ไดห้รอืขยะรี

ไซเคิลออกจากขยะย่อยสลายขยะอันตรายและขยะทั่วไป 

 2. เก็บกกัขยะที่ท าการคัดแยกแล้วในถงุหรอืถงัรองรับขยะแบบแยก

ประเภทท่ีก าหนด 

 3. เก็บกกัขยะที่ท าการคัดแยกแล้วในบริเวณท่ีมอีากาศถา่ยเท

สะดวกมีแสงสวา่งเพียงพอไมก่ดีขวางทางเดิน อยูห่่างจากสถานท่ีประกอบ

อาหาร ที่รับประทานอาหารและแหลง่น้ าดื่ม 

 4. ใหเ้ก็บกกัขยะอันตราย หรอืภาชนะบรรจุสารท่ีไมท่ราบแนช่ดั

เป็นสัดส่วนแยกตา่งหากจากขยะอื่นๆเพื่อปูองกันการแพรก่ระจายของ

สารพษิหรอืการระเบดิ 

นางศศิธารา แอมโคก

ปลัดเทศบาลฯ 

จากที่ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ไดใ้ห้ความรูใ้นการลด คดัแยกขยะไปแล้วนัน้ก็

ขอให้ทุกคนถือปฏิบัติและน าความรูไ้ปขยายในครอบครวั ญาต ิ    พี่น้อง ให้

ตระหนักและมีสว่นรว่มในการแก้ไขปัญหาขยะต่อไป 

ระเบยีบวาระที่  4 

นางศศิธารา แอมโคก

ปลัดเทศบาลฯ 

ที่ประชุม 

เรื่องอื่นๆ 

- มีท่านใดจะน าเสนอเรื่องอื่น อีกหรอืไม ่

 

-ไม่ม ี

- กล่าวขอบคุณและปดิประชุม 
 

 

 

 



ห น้ า  | 22 

 

เลิกประชุมเวลา  15.00    น 

      

   (ลงชื่อ)  จ่าเอก                                           ผู้จดรายงานการประชุม 

                 ( กวี  จันดี ) 

                            ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

   

    

   

                                     (ลงชื่อ)                                                    ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

                           
 

                                                (นางศศิธารา แอมโคก) 

                     ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลโพทะเล 

 

                                (ลงชื่อ)  

                 
 

                                               (นางศศิธารา แอมโคก) 

                             ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาลต าบลโพทะเล ปฏบิัติหนา้ที ่

                                          นายกเทศมนตรตี าบลโพทะเล 


