
 
 
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
การด าเนินงานการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.30-12.00 น. 

ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1 
 

************************************* 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ      

  ......................................................................................................................... ......................         
  ............................................................................................................................. .................. 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ  
 2.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีกรอบระยะเวลาการประเมินช่วงเดือน
เมษายน-สิงหาคม 2563 โดยมีเครื่องมือในการประเมินจะประกอบไปด้วย 3 
เครื่องมือ (จ านวน 10 ตัวชี้วัด) ดังนี้ 
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) (พฤษภาคม-มิถุนายน 2563) 
 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) (พฤษภาคม-มิถุนายน 2563) 
 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) (ภายในเดือนพฤษภาคม 2563) 

...............................................................................................................................................       
  ............................................................................................................................. .................. 

2.2 จังหวัดนครราชสีมาได้การแจ้งให้ส่วนราชการมอบหมายผู้รับผิดชอบและผู้ดูแล
เว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยส่งรายชื่อให้จังหวัดทราบ พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตามเกณฑ์ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
ส่งให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา 
ด่วนที่สุด นม 0017.5/ว1636 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 

  ...............................................................................................................................................       
  ............................................................................................................................. .................. 

2.3 จังหวัดนครราชสีมาได้การแต่งตั้งคณะท างานในการขับเคลื่อน รวบรวม 
ตรวจสอบ และกลั่นกรองการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ตามค าสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 2547/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 

  ...............................................................................................................................................       
  .............................................................................. ................................................................ . 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา   
3.1 การตอบแบบส ารวจการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal 
Integrity and Transparency Assessment: IIT) คือ การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นต่ า จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แต่จะต้องมีจ านวนไม่
น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ านวนน้อยกว่า 30 
คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในจ านวนมากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่
น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง มีจ านวน ๕ ตัวชี้วัด 

1. ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่      
2. ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ     

 3. ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ     
 4. ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ    
 5. ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต     

มติที่ประชุม 
  ............................................................................................................................. .................. 
  ............................................................................................................................. ................. 

3.2 การตอบแบบส ารวจการวัดการรับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) คือ          
การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าจ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอกจ านวนน้อยกว่า 30 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ทั้งหมด กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวนมากกว่า 4,000 คน ให้
เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง มีจ านวน 3 
ตัวชี้วัด คือ 
 ๑. ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน 

  ๒. ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  ๓. ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการท างาน  
มติที่ประชุม          

  ............................................................................................................................. .................. 
  ............................................................................................................................. ................. 
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3.3 การตอบค าถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีจ านวน 2 ตัวช้ีวัด คือ 

3.3.1 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) 
ดังนี้ 

  1)  ข้ อมู ล พ้ืนฐาน  ได้ แก่  ข้ อมู ล พ้ืนฐาน  ข่ า วประชาสัม พันธ์ และ             
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
  2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
  3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
  4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ  
  5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้างต้น แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน  

มติที่ประชุม          
  ............................................................................................................................. .................. 
  ..............................................................................................................................................  

 3.3.2. ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) 
ดังนี้ 
   1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ  
   2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน        
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมินเพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 

มติที่ประชุม          
  ...................................................................................................................................... ......... 
  ....................................................................................................................... ....................... 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
มติที่ประชุม         

  ............................................................................................................................. .................. 
  ............................................................................................................................. ................. 

 
*************************** 

 
 


