
รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทจุริต 

จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/๒๕65 
เมื่อวันท่ี 6 กันยายน ๒๕65   

ณ  ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 
-------------------------------------  

ผู้มาประชุม  
1. นายภูสิต สมจติต ์   ผู้ว่าราชการจังหวดัรอ้ยเอ็ด ประธาน 
2. นายสนอง ดลประสิทธิ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดรอ้ยเอ็ด 
3. นายชูศักดิ์ ราชบรุ ี   ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด 
4. นางอุบล วริวรรณ   แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 
5. นางสุริยาพร นันทกุลพงศ ์  แทน โยธาธกิารและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด 
6. นางรัมภา เวียงวิเศษ   แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด 
7. นางประมวล ทบคลัง   แทน เกษตรจังหวดัร้อยเอ็ด 

 8. นายจามินวัศญ์ พิลาศเอมอร  ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด 
9. นาง จุฑามาศ ก าจรเมนุกูล  แทน คลังจังหวัดรอ้ยเอ็ด 
10. นางสาวกัลยา เสลามาตย ์  แทน เกษตรและสหกรณจ์ังหวัดร้อยเอ็ด 
11. นางสาวเบญจพร สมขลัง  แทน ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
12. นายพีระเดช ถวิลการ  แทน พาณิชยจ์ังหวัดร้อยเอ็ด 
13. นายอิสระ ราศีกุล   แทน อุตสาหกรรมจังหวดัร้อยเอ็ด 
14. นายพรเกียรติ พัวนริันดร์กูล  ประชาสัมพันธจ์ังหวัดรอ้ยเอ็ด 
15. นางสาวกาญจน์สุดา ช านาญเอื้อ แทน พัฒนาการจังหวดัรอ้ยเอ็ด 
16. นางสาวชญาดา สิทธิเสนา  แทน เจ้าพนักงานทีด่ินจงัหวัดร้อยเอ็ด 
17. นางสุชินา  สดุเฉลียว   แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด 
18.  นางอมรรัตน ์เหมือนชาต ิ  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด 
19. นางสาวศุจินธร วรานุสาสน ์  แทน ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด 
20. นางอุไรวรรณ ์จ าปาจันทร์  แทน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
21. นางสาวผกาเพ็ญ นาคผิว   แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด 
22. นายอ านาจ มะธิปไข   แทน ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด 
23. นางสาวอัชนีญา ไหมหรือ  แทน แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด 
24. นางจกัราวรรณ ไทยสงคราม  แทน จัดหางานจังหวดัรอ้ยเอ็ด 
25. นางสาวภัทราภรณ ์จันทะโคต  แทน วัฒนธรรมจังหวัดรอ้ยเอ็ด 
26. นางสาวสิรริัตน ์ไชยประเสริฐ  แทน ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดรอ้ยเอ็ด 
27.  นายทนาคร อาจหาญ  แทน ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 
28. นางสาวยุภาวด ีโคตรรกัษา  แทน หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอด็ 

 29. นางเกศกนก  ศรีสนาม   แทน ผูบ้ัญชาการเรอืนจ าจังหวัดร้อยเอ็ด 
30. นายปัญจพล อรรถวัน  แทน พลังงานจังหวดัร้อยเอ็ด 

 31. นางศินีนาถ แสงสระศรี  แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด 
32. นางสิริจรรยา ตันทอง  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัร้อยเอด็ 
33. นางอังคณา ศรีสวัสดิ์   แทน ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด 
 34. นายมงคล สายไทย   แทน ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด 
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35. นายยศพงศ์ พิมพด์ ี   รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวดัรอ้ยเอ็ด 
36. นางสาวสุภัตรา จันทร์สม  แทน ประธานชมรมธนาคารจังหวดัร้อยเอ็ด 
37. นางบัณจง ธนะแพสย์  กัลยาณมิตร ป.ป.ช.จังหวัดร้อยเอ็ด  
38. นายวรีะ ศรีค า   แทน ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ดเลขานุการ 
39. นายกฤต อรรคศรีวร   หัวหน้าส านักงานจังหวดัร้อยเอ็ด เลขานุการร่วม 

ผู้ไม่มาประชุมเน่ืองจากติดราชการ 
1. ประกันสังคมจังหวัดรอ้ยเอ็ด 
2. สถิตจิังหวัดร้อยเอ็ด 
3. ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด 
4. สัสดีจังหวัดรอ้ยเอ็ด 
5. อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด 

 6. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดรอ้ยเอ็ด 
 7. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด 
 8. ผู้แทนภาคประชาสังคม 
 9. ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจ าจังหวดัร้อยเอ็ด  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายสรายุทธ เชื้ออ่อน   ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรม ส านักงานจงัหวัดร้อยเอ็ด 
 2. นายท าเนียบ ศรีคุณ   ที่ท าการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด 
 3. นางสาวประภาศรี เพง็กลาง  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด 
 4. นางสาวชัชฎาภรณ ์กอผจญ  ส านักงานจังหวัดร้อยเอด็ 
 5. นายชฎาวุฒิ ประเสรฐิสังข์  ส านักงานจังหวัดร้อยเอด็ 

6. ว่าที่ ร.ต.พุฒิพัฒน์ หงส์จุมพลธนา ส านักงานจังหวัดร้อยเอด็ 

เริ่มประชุมเวลา  09.3๐  น.   
   เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธาน กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี ้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน :   ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
   ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นที่
   เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลคะแนนดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  โดยคณะกรรมการ 
   ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 77/2565 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้ ส านักงาน 
   ป.ป.ช. ด าเนินการประกาศผลคะแนนดังกล่าวต่อสาธารณะ ดังนั้น เพื่อให้ทราบผลการประเมิน
   คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2565 และมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงได้เรียนเชิญทุกท่านมาประชุมในวันนี้ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

ผู้แทน เลขานุการ :  ฝ่ายเลขานุการฯ ไดจ้ัดท ารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีจ านวน 11 หน้า และได้จัดส่งคณะอนุกรรมการ  
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 ตรวจสอบรายงานการประชุมและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว สืบเนื่องมาจากประธานได้
กล่าวถึงความส าเร็จในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ที่เกิด
จากการร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วน ซึ่งผู้วา่ราชการจังหวดัได้ให้ความส าคัญกับการยกระดับ
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อความโปร่งใส และได้ประกาศเป็นวาระส าคัญของจังหวัดน ามาสูผ่ลส าเร็จ 
จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวดัแรกที่มีการขับเคลื่อนนโยบายระดับบูรณาการท าให้จังหวัดร้อยเอ็ด
จากล าดับสุดทา้ยขึ้นเป็นที่หน่ึงของประเทศ ทั้งนี้ หากพบประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมเป็นประการใด 
ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบ จึงขอใหพ้ิจารณารับรองรายงานการประชมุ ครั้งที ่2/2565 

ประธาน :      จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในล าดับที่หนึ่งของประเทศ ขอให้รักษามาตรฐานให้ดี และ
 ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการด าเนินงานในครั้งนี้  

มติที่ประชุม : รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง  เพื่อทราบ 
   3.1 สรุปผลการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและ
   ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผู้แทน เลขานุการ :  สรุปผลการร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตต่อหน้าที่ หรือการกระท าความผิดต่อ
   ต าแหน่งหน้าที่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด รับ
   เรื่องกล่าวหาร้องเรียนไวด้ าเนินการตรวจสอบเบื้องต้น ทั้งหมด 276 เรื่อง ดังนี ้
              - ด าเนินการแล้วเสรจ็ (ออกเลขคดีแดง)    70    เรื่อง 
              - คงเหลือที่ต้องด าเนินการ   249  เรื่อง 
              - อยู่ระหวา่งเสนอผู้บังคับบัญชา/รอจัดการประชมุ   39    เรือ่ง 
      และรอมตกิารประชุม    
              - คงเหลืออยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน 167  เรื่อง 
     ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด รับเรื่องกล่าวหาร้องเรียน 
   ไว้ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง ทั้งหมด 37 เรื่อง ดังนี ้
              - ด าเนินการแล้วเสรจ็ (ออกเลขคดีแดง)    37    เรื่อง 
    - คงเหลือที่ต้องด าเนินการ   34    เรื่อง 
    - อยู่ระหว่างสรุปส านวน เสนอผู้บังคับบัญชา/ 15    เรื่อง 
      รอจัดการประชุม และรอมติการประชุม    
    - คงเหลืออยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน 19  เรื่อง 
    ซึ่งประเภทคดี จ าแนกออกเป็น ๖ กลุ่ม ได้แก่ กระบวนการยุติธรรมและความมั่นคง 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษา การจัดซื้อจัดจ้าง ด้านเศรษฐกิจ และการให้บริการ
   สาธารณูปโภค (การก่อสร้างพื้นฐาน) โดยกว่าร้อยละ ๗๐ ของร้องเรียน/กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
   จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
ประธาน :   ขอฝากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องของที่ส านักงาน ป.ป.ช. ตรวจเป็นเรื่อง
  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ยังคงมีอีกเรื่องคือความคุมค่าในการใช้งานในระยะยาว เป็นเรื่องที่
  ส าคัญ คือ การเสนอแผนงานโครงการขอให้ค านึงถึงความคุมค่าระยะยาวของโครงการ ว่า
  ทรัพยากร สิ่งของ ใครควรเป็นผู้ดูแลรักษา บ ารุงรักษา ทั้งนี้ โครงการควรมีการต่อยอดของ
  โครงการ เพื่อประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของโครงการ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   3.2 ผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด การร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผอ.ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด : เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งหมด
   จ านวน 41 เรื่อง ด าเนินการยุติเรื่องแล้ว จ านวน 25 เรื่อง อยู่ระหว่าง ด าเนินการ 16 เรื่อง ดังนี้  

- ร้องเรียนโครงการของรัฐ จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการจัดซื้อ
จัดจ้าง และขอให้ตรวจสอบการด าเนินงานของผู้รับจ้าง 

- ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ จ านวน 13 เรื่อง ได้แก่ ร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่
เหมาะสม กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ งานบริการ การเรียกรับเงิน  

    ส าหรับเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับคดีอาญา ปัจจุบันไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ประธาน :   ขอให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด กรณีเรื่องได้ยุติแล้วให้แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ พร้อมมีหนังสือ
   แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอให้ทุกส่วนราชการได้ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ด้วย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

   3.3 การประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
   (ITA)  จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผู้แทน เลขานุการ :  ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
    ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้รายงานผล
    คะแนนดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 
    77/2565 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้ส านักงาน ป.ป.ช. ด าเนินการ
    ประกาศผลคะแนนดังกล่าวต่อสาธารณะ   
     ผลการประเมินคะแนนจังหวัดร้อยเอ็ด (จังหวัดร้อยเอ็ด และองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น) 
    204 แห่ง (จังหวัด 1 แห่ง และ อปท. 203 แห่ง) ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินได้คะแนน
    สูงกว่าคา่เป้าหมายที่ส านกังาน ป.ป.ช. ก าหนดเกณฑ์ไว้ คือ 85 คะแนน จ านวน 203 แห่ง 
    และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคือได้คะแนนต่ ากวา่ 85 คะแนน จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลบึงงาม อ าเภอหนองพอก ได้คะแนน 75.33 คะแนน 

ประธาน :            ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วน
   หน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัดมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
   ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย 96.53 คะแนน 
   และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานของท่านจะร่วมเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาระบบราชการ
   และจังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   ขอให้หน่วยงานที่ผลการประเมินได้ระดับ AA ใหร้ักษามาตรฐานไว้ หน่วยงานที่มีผลการประเมิน
   ได้ระดับ A , B , C และ D ขอให้พัฒนาและยกระดับ ให้ได้คะแนนประเมิน AA  
มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4 การประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
    (ITA) ระดับอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด :          ส านักงาน ป.ป.ช. และกรมหารปกครองก าหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและ
    ความโปร่งใสในการด าเนนิงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของหน่วยงานที่ต่ าวา่กรม
    เป็นปีแรก พ.ศ. 2565 ประเทศไทยมีจ านวนอ าเภอทั้งหมด 878 อ าเภอ ในส่วนของ 
    จังหวัดร้อยเอ็ดมีอ าเภอทั้งหมด 20 อ าเภอ อยู่ในระดับที่ 11 ของประเทศ ถือว่าเป็นที่
    น่าพอใจเน่ืองขากเป็นการประเมินครั้งแรกของอ าเภอ 

/นายท าเนียบ… 
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นายท าเนียบ ศรีคุณ :  ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
    การด าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
    : ITA) ของหน่วยงานระดับต่ ากว่ากรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ส านักงาน
    เขต กรุงเทพมหานคร สถานีต ารวจนครบาล และอ าเภอ) เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 
    ระหว่างเวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ส านักงาน ป.ป.ช. 
    สรุปผลการประชุมได้ ดังนี ้
      1. อ าเภอ ได้ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
    หน่วยงานภาครัฐเป็นปีแรก เป็นการประเมินที่ครอบคลุมถึงส่วนราชการประจ าอ าเภอ 
    ได้แก่ ที่ท าการปกครองอ าเภอ ส านักงานเกษตรอ าเภอ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 
    ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ส านักงานประมงอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
    ส านักงานที่ดินอ าเภอ (ไม่รวมส านักงานที่ดินจังหวัด สาขา) มีคะแนนเฉลี่ย 88.93 คะแนน 
    หรืออยู่ในระดับ A 
     2. อ าเภอ 878 อ าเภอ มีอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 705 อ าเภอ (ผลการ
    ประเมินในระดับ AA 143 อ าเภอ และระดับ A 562 อ าเภอ) และไม่ผ่านเกณฑ์
    การประเมิน 173 อ าเภอ (ระดับ B 137 อ าเภอ ระดับ C 27 อ าเภอ ระดับ D  5 อ าเภอ 
    ระดับ E 3 อ าเภอ และระดับ F 1 อ าเภอ) โดยอ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
    มีผลคะแนนการประเมินสูงสุด 99.85 คะแนน (ระดับ AA) อ าเภอน้ ายืน จังหวัด
    อุบลราชธานี มีผลคะแนนการประเมินต่ าสุด 48.78 คะแนน (ระดับ F) 
     3. ตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนสูงสุด คือ การป้องกันการทุจริต ร้อยละ 95.28 
    และตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนต่ าสุด คือ การใช้อ านาจ ร้อยละ 81.92  
     4. จังหวัดที่มีการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน ITA จนมีค่าเฉลี่ย ITA ของอ าเภอ 
    ในเขตจังหวัดสูงสุด 5 ล าดับแรก ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ มีคะแนนเฉลี่ย 95.81 
    คะแนน, จังหวัดแพร่ มีคะแนนเฉลี่ย 95.75 คะแนน, จังหวัดสิงห์บุรี มีคะแนนเฉลี่ย 
    95.30 คะแนน, จังหวัดยโสธร มีคะแนนเฉลี่ย 94.35 คะแนน และจังหวัดสระแก้ว 
    มีคะแนนเฉลี่ย 94.14 คะแนน 
     5. อ าเภอ 20 อ าเภอของจังหวัดร้อยเอ็ดผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 85 ขึ้นไป 
    ทุกอ าเภอ (ผลการประเมินในระดับ AA 4 อ าเภอ และระดับ A 16 อ าเภอ) ดังนี้ 
                1) อ าเภอโพนทราย ผลการประเมินร้อยละ 98.60 ระดับ AA ล าดับที่ 15 ของประเทศ 
                2) อ าเภอศรีสมเด็จ ผลการประเมินร้อยละ 96.23 ระดับ AA ล าดับที่ 102 ของประเทศ 
                3) อ าเภอเชียงขวัญ ผลการประเมินร้อยละ 95.66 ระดับ AA ล าดับที่ 115 ของประเทศ 
                4) อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด ผลการประเมินร้อยละ 95.54 ระดับ AA ล าดับที่ 118 ของประเทศ 
                5) อ าเภอโพนทอง ผลการประเมินร้อยละ 94.97 ระดับ A ล าดับที่ 146 ของประเทศ  
                6) อ าเภอทุ่งเขาหลวง ผลการประเมินร้อยละ 94.45 ระดับ A ล าดับที่ 172 ของประเทศ 
                7) อ าเภอโพธิ์ชัย ผลการประเมินร้อยละ 94.38 ระดับ A ล าดับที่ 179 ของประเทศ 
                8) อ าเภอเสลภูมิ ผลการประเมินร้อยละ 94.04 ระดับ A ล าดับที่ 203 ของประเทศ 
                9) อ าเภอพนมไพร ผลการประเมินร้อยละ 93.99 ระดับ A ล าดับที่ 205 ของประเทศ 
                10) อ าเภอปทุมรัตต์ ผลการประเมินร้อยละ 93.79 ระดับ A ล าดับที่ 213 ของประเทศ 
                11) อ าเภออาจสามารถ ผลการประเมินร้อยละ 93.43 ระดับ A ล าดับที่ 236 ของประเทศ 
                12) อ าเภอจังหาร ผลการประเมินร้อยละ 93.03 ระดับ A ล าดับที่ 254 ของประเทศ 
                13) อ าเภอหนองพอก ผลการประเมินร้อยละ 92.20 ระดับ A ล าดับที่ 295 ของประเทศ 

/14) อ าเภอเมืองสรวง… 
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                14) อ าเภอเมืองสรวง ผลการประเมินร้อยละ 91.99 ระดับ A ล าดับที่ 307 ของประเทศ 
                15) อ าเภอสุวรรณภูมิ ผลการประเมินร้อยละ 91.12 ระดับ A ล าดับที่ 361 ของประเทศ 
                16) อ าเภอเมยวดี ผลการประเมินร้อยละ 90.89 ระดับ A ล าดับที่ 377 ของประเทศ 
                17) อ าเภอธวัชบุรี ผลการประเมินร้อยละ  90.35 ระดับ A ล าดับที่ 418 ของประเทศ 
                18) อ าเภอจตุรพักตรพิมาน ผลการประเมินร้อยละ 90.27 ระดับ A  ล าดับที่ 423 
          ของประเทศ 
                19) อ าเภอหนองฮี ผลการประเมินร้อยละ 90.20 ระดับ A ล าดับที่ 426 ของประเทศ 
                20) อ าเภอเกษตรวิสัย ผลการประเมินร้อยละ 89.49 ระดับ A ล าดับที่ 460 
         ของประเทศ 
     6. จังหวัดร้อยเอ็ด มีคะแนนเฉลี่ย 93.23 คะแนน (ค่าคะแนนเฉลี่ย ITA 
    อ าเภอ 20 อ าเภอ) เป็นล าดับที่ 11 ของประเทศ โดยมีค่าคะแนนตัวชี้วัด 3 เครื่องมือ 
    ประกอบด้วย 
     (1) คะแนน IIT (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) ได้ 26.87 คะแนน 
     (2) คะแนน EIT (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) ได้ 26.72 คะแนน 
     (3) คะแนน OIT (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) ได้ 39.64 คะแนน (ล าดับที่ 1 ของประเทศ) 
      7. ส านักงาน ป.ป.ช. จะด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
    การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 
    ITA) ของหน่วยงานระดับต่ ากว่ากรม (ส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร สถานีต ารวจ
    นครบาล และอ าเภอ) ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และขยายการประเมิน
    ดังกล่าวไปยังสถานีต ารวจภูธรทั่วประเทศด้วย  
มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
   (ITA) จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการ
   ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    4.1 จังหวัดร้อยเอ็ด (ส่วนราชการส่วนภูมิภาค) 
ผู้แทน เลขานุการร่วม  เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
   จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพใน
   การด าเนินการและสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและนโยบายจังหวัด ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงาน
   การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดร้อยเอ็ด 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
   โปร่งใสในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
   1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
   จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ส่วนราชการส่วนภมูิภาค) 
   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปี
   งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ส่วนราชการส่วนภูมิภาค) จังหวัดร้อยเอ็ดมีค่าคะแนนการประเมิน ITA 
   99.65 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ AA  โดยมีคะแนนสูงสุด 100 คะแนน และมีคะแนนต่ าสุด 
   98.66 คะแนน ประเมินจาก 3 แหล่งข้อมูล คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   ภายนอก และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ จ านวน 43 ข้อมูล ข้อมูลการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

/1) คะแนนตัวชี้วัด… 
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   (1) คะแนนตัวชี้วัดและระดับผลการประเมิน 

อันดับ ตัวชี้วัด แบบประเมิน คะแนน หมายเหต ุ
1 การปฏิบัติหน้าที่ IIT 99.71 IIT 99.11 
2 การใช้งบประมาณ IIT 98.87 
3 การใช้อ านาจ IIT 99.17 
4 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ IIT 98.66 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต IIT 99.13 
6 คุณภาพการด าเนินงาน EIT 99.64 EIT 99.72 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร EIT 99.78 
8 การปรับปรุงการท างาน EIT 99.73 
9 การเปิดเผยข้อมูล OIT 100.00 OIT 100 

10 การป้องกันการทุจริต OIT 100.00 
คะแนนรวม 99.65 

ระดับผลการประเมิน AA 
ค่าเป้าหมาย ผ่าน 

   (2) ผลการประเมินเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ปี แบบประเมิน ผลคะแนน ระดับการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

IIT EIT OIT 
2563 95.65 86.26 25.48 64.77 D ไม่ผ่าน 
2564 97.99 90.81 83.13 89.91 A ผ่าน 
2565 99.11 99.72 100 99.65 AA ผ่าน 

    ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
   ภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ จังหวัดร้อยเอ็ด เท่ากับ 99.65 คะแนน สูง
   กว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดเกณฑ์ไว้คือ 85 คะแนน อยู่ในระดับ AA เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด
   ตามแหล่งข้อมูลพบว่า 
    - แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT) มีค่าคะแนนเท่ากับ 99.11 
   คะแนน ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ คะแนนเท่ากับ 99.71 คะแนน 
   รองลงมาคือตัวชี้วัดการใช้อ านาจ คะแนนเท่ากับ 99.17 คะแนน ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
   คะแนนเท่ากับ 99.13 คะแนน ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ คะแนนเท่ากับ 98.87 คะแนน และตัวชี้วัดที่ได้
   คะแนนน้อยที่สุด คือ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินทางราชการ  คะแนนเท่ากับ 98.66 คะแนน เมื่อพิจาณา
   เทียบคะแนนในปี 2564 แล้วพบว่าคะแนนตัวชี้วัดในแบบ IIT ในปี 2565 มีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปี 2564 
   ทุกตัวชี้วัด 
    - แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT) มีค่าคะแนนเท่ากับ 99.72 
   คะแนน ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ การสื่อสาร คะแนนเท่ากับ 99.78 
   คะแนน รองลงมาคือตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน คะแนนเท่ากับ 99.73 คะแนน และตัวชี้วัดที่ได้
   คะแนนน้อยที่สุด คือ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน คะแนนเท่ากับ 99.64 คะแนน เมื่อพิจาณาเทียบ
   คะแนนในปี 2564 แล้ว พบว่าคะแนนตัวชี้วัดในแบบ IIT ในปี 2565 มีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปี 2564 
   ทุกตัวชี้วัด 

/แบบตัวชี้วัด… 
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    - แบบตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) มีค่าคะแนนเท่ากับ 100 คะแนน โดย
   ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริตมีคะแนนเท่ากัน 100 คะแนน เมื่อพิจาณาเทียบ
   คะแนนในปี 2564 แล้ว พบว่าคะแนนตัวชี้วัดในแบบ IIT ในปี 2565 มีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ทุกตัวชี้วัด 
   2. ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมิน 

แบบประเมิน ประเด็นที่พัฒนา 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีสว่นได้ส่วน
เสียภายใน (แบบ IIT) 
 - การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 

บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรพัย์สนิของทางราชการไป
ใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หน่วยงานควรระบขุั้นตอนและแนวทางใน
การขอยืมทรพัย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่าง
ชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ 
หรือแนวทางดังกลา่วให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครดัและก าชับให้
บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกตอ้ง  

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (แบบ EIT 
 - คุณภาพการด าเนินงาน 

ควรมีการปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ควรจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานหรือการให้บรกิาร โดยมุ่งเน้นในด้านการเปิดเผยหรือการให้
ข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ทั้งนี้ ควรด าเนินการประชาสัมพันธ์
หรือเผยแพร่คู่มือดังกลา่วให้แก่บุคคลภายนอกผ่านทางเครือข่าย
ออนไลน์ หรือประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้ง เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก 
ป้ายประชาสัมพันธ ์เป็นต้น  

แบบตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (แบบ OIT) 
 - การเปิดเผยข้อมูล 
 - การป้องกันการทจุรติ 

ในภาพรวมถือว่าดีเยี่ยม ควรรกัษามาตรฐานไว้และควรพัฒนา
ประสิทธิภาพของการท างานอย่างต่อเน่ือง 
 

   4.2 จังหวัดร้อยเอ็ด (จังหวัดร้อยเอ็ด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
        ผลการประเมินภาพรวมจังหวัดร้อยเอ็ด (จังหวัดร้อยเอ็ด และองค์กรปกครองส่วน

    ท้องถิ่น) ทั้ง 204 แห่ง มีค่าคะแนนการประเมิน ITA 96.53 คะแนน ผลการประเมิน
    อยู่ในระดับ AA  อยู่ในล าดับที่ 1 ของประเทศ  

   แยกเป็นระดับคะแนน ดังนี ้

ค่าคะแนน ระดับ หน่วยงาน (จังหวัด/อปท.) 
95.00 – 100. AA 151 แห่ง 
85.00 – 94.99 A 52 แห่ง 
75.00 – 84.99 B 1 แห่ง 
65.00 – 74.99 C - แห่ง 
55.00 -64.99 D - แห่ง 
50.00 – 54.99 E - แห่ง 

0 – 49.99 F - แห่ง 
รวม 204 แห่ง 

   /แยกเป็นประเภท... 
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  แยกเป็นประเภทรายหน่วย 
   - จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการประเมิน 99.65 คะแนน อยู่ในระดับ AA 
   - องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการประเมิน 99.76 คะแนน  
   อยู่ในระดับ AA 
   - เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผลการประเมิน 99.72 คะแนน อยู่ในระดับ AA 
   - ประเภทเทศบาลต าบล จ านวน  72  ดังนี ้

ค่าคะแนน ระดับ หน่วยงาน (จังหวัด/อปท.) 

95.00 – 100. AA 54 

85.00 – 94.99 A 18 

75.00 – 84.99 B - แห่ง 

65.00 – 74.99 C - แห่ง 

55.00 -64.99 D - แห่ง 

50.00 – 54.99 E - แห่ง 

0 – 49.99 F - แห่ง 

รวม 72 แห่ง 

 
   - ประเภทองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  129   ดังนี ้

ค่าคะแนน ระดับ หน่วยงาน (จังหวัด/อปท.) 

95.00 – 100. AA 94 แห่ง 

85.00 – 94.99 A 34 

75.00 – 84.99 B 1 แห่ง 

65.00 – 74.99 C - แห่ง 

55.00 -64.99 D - แห่ง 

50.00 – 54.99 E - แห่ง 

0 – 49.99 F - แห่ง 

รวม 129 แห่ง 

 
     รวมหน่วยงานทั้งสิ้น 204 แห่ง (จังหวัด 1 แห่ง และ อปท. 203 แห่ง) ที่ผ่านเกณฑ์
    การประเมินได้คะแนนสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดเกณฑ์ไว้ คือ 85 คะแนน 
    จ านวน 203 แห่ง และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคือได้คะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน 
    จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงงาม อ าเภอหนองพอก (ได้คะแนน 
    75.33 คะแนน) 

/1. มาตรการ… 
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    1. มาตรการ/แนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
    การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     เพื่อให้การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
    ของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปอย่างมี
    ประสิทธิภาพ จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางการ ด าเนินงาน ดังนี ้
    2. การสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด ดังนี้ 
        2.1. จัดท าประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณ  
    การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และการแก้ไข ปัญหาการทุจริต ดังนี้ 
     1) ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
     2) ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
     3) ประกาศมาตรการในการปฏิบัติงานของจังหวัดร้อยเอ็ด 
     4) ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ 
     5) ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง 
     6) ประกาศมาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัดร้อยเอ็ด 
     7) ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน 
    ตนกับประโยชน์ส่วนรวมของส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
     8) ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
       2.2 จัดให้มีการประชุม/สัมมนาระหว่างส่วนราชการในจังหวัดเพื่อเสริมสร้างองค์ 
    ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ  
    ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
      2.3 จัดอบรมโครงการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
    การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    3. การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
          เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้
    ส่วนราชการในจังหวัดด าเนินการเผยแพร่ข้อมูล/ผลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่ าน
    ช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 
     1) เว็บไซต์จังหวัด 
     2) เว็บไซต์ของส่วนราชการ 
     3) Facebook จังหวัด 
     4) Facebook ส่วนราชการ 
     5) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด (สวท.ร้อยเอ็ด) 

    4. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
           ให้ทุกส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด 
    ปรับปรุงเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้งาน รวมทั้ง 
    เผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน 
    การบริหารงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใส 
    การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

/ประธาน… 
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ประธาน :    การประเมิน ITA ในปีนี้ ต้องขอขอบคุณส่วนราชการ ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด
   ร้อยเอ็ด และส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ช่วยผลัดดันให้จังหวัดร้อยเอ็ด 
   เดิมเป็นจังหวัดที่สุดท้ายของประเทศ จาก อปท. ทั้งหมด 204 แห่ง และผ่านการประเมิน
   ประมาณ 40 แห่ง ซึ่งปีน้ี จังหวัดร้อยเอ็ดมีแนวโน้นผลการประเมิน ITA ในภาพรวมอยู่ในล าดับที่ดขีึ้น 
มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมาตรการ
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 
ผู้แทน เลขานุการร่วม  การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื ่อการป้องกันและปราบปรามการ ทุจร ิตและ

 ประพฤติมิชอบในวงราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2565 ส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ดได้ก าหนดจัด
 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
 ชอบในวงราชการ โดยได้รับงบประมาณจัดสรรจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ด าเนินการใน
 วันที ่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ โดยมีว ัตถุประสงค์เพื ่อ
 เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้มี
 ทัศนคติวิสัยทัศน์การแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ รวมถึงชี้แจงประเด็น 

                        การด าเนินการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
 ประกอบด้วย ผู้บริหาร ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งละ 1 คน) บุคลากรส่วนราช
 ส่วนกลาง บุคลากรส่วนราชการส่วนภูมิภาค อ าเภอ และส านักงานจังหวัด ผู้เข้าร่วมประชุม
 ประมาณ 300 คน โดยเชิญวิทยากรจาก ปปท. เขต 4 ขอนแก่น ในการเป็นวิทยากร 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมฯ เวลา 12.00 น. 

------------------------------------- 
 
 

         (ลงชื่อ)....................................ผู้จดรายงานการประชุม 
  (นายวีระ   ศรีค า)   

                              เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการ       

 


