รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานภาครัฐ (ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ครั้งที่ 1
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม ๒๕60 เวลา 10.00 – 12.0๐ น.
ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น ๔ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
..............................................................
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสุรชัย อจลบุญ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. นางสาวอรอัญญา ใหลประดิษฐ์ รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
3. นายรัฐ เรืองโชติวิทย์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
4. นายอุดม แป้นการ
นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
5. นายอุดม พิสุทธ์อาภา
นิติกรชานาญการ
6. นายเอกราช ขามะโน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
7. นายบุญสม สุวรรณสุข
นักวิชาการเผยแพร่ชานาญการ
8. นางสาวจินตนา เมตตาจิตต์ เจ้าพนักงานธุรงานชานาญงาน
9. นางสาวอนงค์นาฎ อินสุธา นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
10. นายอมฤต บุญวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
11. นายอาวุธ สงกะมิลินท์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
12. นางสาวไพลิน พันธุ์แน่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
13. นางณัฐธิดา จันทรสุข
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
14. นางสาวอาทิตยา พามี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
๑5. นางสาวปองทอง บุญณรงค์ บุคลากร
16. นางสาวสุปรานอม บุญหนัก นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
๑7. นางสาวนวภรณ์ จันทร์พินิจรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
18. นางนิรมล กาฬอ่อนศรี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
19. นายอภิชัย ตันติวิศาลเกษตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ไม่มาเข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ
๑. ผู้แทนกองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางภัสสร โล่หจ์ ินดา
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
2. นางสาวนิภาพร แซ่เตีย
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3. นางสาวสุพิชชา จันดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรมัย แสนชา นักทรัพยากรบุคคล
เริ่มประชุมเวลา

ประธาน
ผู้แทน ตส.
ผู้แทน ศวฝ.
ผู้แทน สลก.
ผู้แทน สลก.
ผู้แทน กสพ.
ผู้แทน กสพ.
ผู้แทน กสพ.
ผู้แทน กพส.
ผู้แทน กยผ.
ผู้แทน กยผ.
ผู้แทน ศสท.
ผู้แทน ศสท.
ผู้แทน ศวฝ.
ผู้แทน สลก.
ผู้แทน สสร.
ผู้แทน ตส.
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

สลก.
กพร.
กคจ.
กคจ.

10.00 น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน แจ้ งว่า วันนี้เป็น การประชุม การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ครั้งที่ 1
มติที่ประชุม ทราบ
/ระเบียบ...

-2ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุ การ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ได้ส่งรายงานการประชุม (ร่าง) สรุปการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เมื่อวันอังคารที่
25 เมษายน ๒๕60 ให้กับผู้แทนสานัก/ศูนย์/กอง/สถาบัน/กลุ่มงาน พิจารณาแล้ว และไม่มีผู้แทนแจ้งแก้ไข
รายงานการประชุม จึงขออนุญาตรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ทราบและรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ว่ า ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 256 0
ได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานภาครัฐ (ITA) ดังนี้
1. จัดประชุม จานวน 3 ครั้ง
2. จั ด ส่ งข้ อ มู ล ผู้ รับ บริก ารหรือ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ ม าติ ด ต่ อ หน่ ว ยงาน
(External) ให้กับที่ปรึกษา
3. จัดส่งข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (Internal) ให้กับที่ปรึกษา
4. จัดส่งแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (Evidence-Based) รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ให้กับที่ปรึกษา
มติที่ประชุม ทราบ
3.2 ผลคะแนนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ น งานของ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ว่ า ในปี งบประมาณ พ.ศ. 256 0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานภาครัฐ
(ITA) 92.13 คะแนน โดยเป็ น คะแนนเอกสาร (Evidence – Based) 92.15 คะแนน เป็น คะแนนข้อมูล
บุคลากรภายใน Internal 86.66 คะแนน และคะแนนจากผู้ รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External)
97.73 คะแนน โดยแบ่ งออกเป็น คะแนนตามตัวชี้วัด ดังนี้ 1. คะแนนด้านความโปร่ งใส 96.42 คะแนน
2. คะแนนด้านความพร้อมรับผิด 90.03 คะแนน 3. คะแนนด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
95.35 คะแนน 4. คะแนนด้านวัฒนธรรมในองค์กร 86.06 คะแนน และ 5. คะแนนด้านคุณธรรมการทางาน
ในหน่วยงาน 89.51 คะแนน ซึ่งคะแนนของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นลาดับที่ 1 ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นลาดับที่ 2 ของประเทศ
มติที่ประชุม ทราบ
3.3 ปฏิทินการดาเนินงาน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้ง ปฏิทินการดาเนินงานจัดทาแบบประเมินคุณ ธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
/-วันที่ 27...

-3- วันที่ 27 กันยายน 2560 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ งใสในการดาเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ส านั กงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการคลินิก ITA " ครั้งที่ 1
ณ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 หน่ ว ยงานส่ ง รายชื่ อ ผู้ ป ระสานงาน (ITA)
ประจ าหน่ วยงาน จานวน 2 ราย คือนางนิรมล กาฬอ่อนศรี ตาแหน่งนักวิชาการสิ่ งแวดล้ อมชานาญการ
และนายอภิชัย ตันติวิศาลเกษตร ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยงานส่งข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (External) จานวน 1,000 ราย หน่วยงานส่งข้อมูลบุคลากร (Internal) จานวน 500 ราย
- วันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2561 ที่ปรึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูล
ตามแบบสารวจ Internal และ External
- วันที่ 1 มิถุนายน 2561 หน่วยงานส่งแบบสารวจเชิงประจักษ์
(Evidence – Based)
- วันที่ 30 มิถุนายน 2561 นักวิจัยแจ้งผลคะแนนเบื้องต้นตามแบบสารวจ
เชิงประจักษ์ (Evidence – Based)
มติที่ประชุม มอบกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมดาเนินการ จัดส่ง e-mail ฐานข้อมูล
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) ปี 2560 ให้สานัก/ศูนย์/กอง/สถาบัน/กลุ่มงาน อัพเดทข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน (เดือนตุลาคม 2560 – วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561)
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.๑ แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based สาหรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ฝ่ ายเลขานุ ก าร น าเสนอข้ อค าถามในแบบส ารวจหลั ก ฐานเชิ งประจั ก ษ์
Evidence – Based สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 ข้อ EB 1 และยก (ร่าง) ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เรื่อง แสดงเจตจานงความซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารงานของหัวหน้าส่วนราชการให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ นชอบหลั กการ (ร่ าง) ประกาศกรมส่ งเสริ มคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อม
เรื่อง แสดงเจตจานงความซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารงานของหัวหน้าส่วนราชการ และขอให้ผู้แทน สานัก/ศูนย์/
กอง/สถาบัน/กลุ่มงาน ให้ข้อเสนอแนะกลับมาที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ภายในวัน 31 มกราคม 2561
4.2 แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based สาหรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ฝ่ ายเลขานุ ก าร น าเสนอข้ อค าถามในแบบส ารวจหลั ก ฐานเชิ งประจั ก ษ์
Evidence – Based สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 ข้อ EB 1 – EB 12
มติ ที่ประชุม 1. เห็นชอบในการเลือกภารกิจหลักการส่งเสริมการมีส่ วนร่วมของ
ประชาชน มอบสานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ข้อมูล
/2. ข้อคาถาม...

-42. ข้อคาถามแต่ละข้อมอบผู้รับผิดชอบหลักดาเนินการ ดังนี้
2.1 ข้อ EB 1 มอบให้ ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ดาเนินการ
2.2 ข้ อ EB 2 มอบให้ ส านั ก ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน ดาเนินการ
2.3 ข้อ EB 3 มอบให้ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ศูนย์สารสนเทศสิ่งวดล้อม สานักเลขานุการกรม
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ร่วมกันดาเนินการ
2.4 ข้อ EB 4 มอบให้ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ศูนย์สารสนเทศสิ่งวดล้อม ร่วมกันดาเนินการ
2.5 ข้อ EB 5 มอบให้สานักเลขานุการกรม ดาเนินการ
2.6 ข้อ EB 6 มอบให้ ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาตร์และแผนงาน กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ร่วมกันดาเนินการ
2.7 ข้อ EB 7 มอบให้ ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ดาเนินการ
2.8 ข้อ EB 8 - 11 มอบให้ สานักเลขานุการกรม
กลุ่ มงานคุ้มครองจริยธรรม กลุ่ มงานตรวจสอบภายใน
ร่วมกันดาเนินการ
2.9 ข้อ EB 12 มอบให้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ร่วมกันดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ 5

วาระอื่นๆ
-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา

12.00 น.
นายอภิชัย ตันติวิศาลเกษตร
นางสาวสุพิชชา จันดา
ผู้จดรายงานการประชุม
นางนิรมล กาฬอ่อนศรี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

