
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
การด าเนินงานการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-16.30 น. 

ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3     

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

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

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ  
 2.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีกรอบระยะเวลาการประเมินช่วงเดือนเมษายน-
มิถุนายน 2563 โดยมีเครื่องมือในการประเมินจะประกอบไปด้วย 3 เครื่องมือ (จ านวน     
10 ตัวชี้วัด) ดังนี้ 
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) (มิถุนายน-กรกฎาคม 2563) ค่าน้ าหนัก 30%   
 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) (มิถุนายน-กรกฎาคม 2563) ค่าน้ าหนัก 30%   
 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) (ภายในเดือนมิถุนายน 2563) ค่าน้ าหนัก 40%   
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................
2.2 จังหวัดนครราชสีมาได้แจ้งส่วนราชการด าเนินการจัดท าเอกสารหลักฐานประกอบ         
การตอบค าถามการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) จ านวน 2 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ 9–ตัวชี้วัดที่ 10) ตามเกณฑ์ที่ส านักงาน 
ป.ป.ช. ก าหนด ส่งให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ตามหนังสือจังหวัด
นครราชสีมา ที ่นม 0017.5/ว2228 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว 

  ............................................................................................................................. .............  
............................................................................................................... ........................... 
2.3 จังหวัดนครราชสีมาได้ก าหนดจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกัน   
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐและการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดนครราชสีมา (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือสนับสนุน       
องค์ความรู้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการประจ าจังหวัดและผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 
เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องอรพิม บี โรงแรมสีมาธานี อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวิทยากรเป็นกรรมการประเมิน ITA จากส านักงาน ป.ป.ช. 

  ............................................................................................................................. .............  
............................................................................................................... ........................... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา   
3.1 การตอบแบบส ารวจการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal 
Integrity and Transparency Assessment: IIT) ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดให้มี     
การตอบแบบส ารวจฯ โดยมีจ านวนขั้นต่ า 120 คน ขึ้นไป ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา          
ได้ก าหนดจ านวนเป้าหมายให้ส่วนราชการด าเนินการจัดเก็บแบบส ารวจการวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) ซึ่งเป็นบุคลากรในหน่วยงานตั้งแต่ระดับ
ผู้บริหาร ผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ 
พนักงานราชการที่ท างานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี และ
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยตอบแบบส ารวจความคิดเห็นฯ ผ่านระบบ
ออนไลน์ได้ท่ี https://itas.nacc.go.th/go/iit/go8a84 หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้ 
(เอกสาร 1) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 มีจ านวน ๕ ตัวชี้วัด คือ 

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 ารวจการวัดการรับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
   (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ส านักงาน ป.ป.ช.        
   ได้ก าหนดให้มีการตอบแบบส ารวจฯ โดยมีจ านวนขั้นต่ า 250 คน ขึ้นไป ซึ่งจังหวัด
   นครราชสีมาได้ก าหนดจ านวนเป้าหมายให้ส่วนราชการด าเนินการจัดเก็บแบบส ารวจ
   ความคิดเห็นจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) โดยตอบแบบ
   ส ารวจความคิดเห็นฯ ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่https://itas.nacc.go.th/go/eit/go8a84 
   หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้ (เอกสาร 2) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 
   2563 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 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) และ ตัวชี้วัดที่ 
10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) เพ่ือให้คณะท างานฯ     
ได้วิเคราะห์ผลการประเมินฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในปีที่ผ่านมา ซึ่งจะต้อง
ก าหนดให้มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ให้ดีขึ้นและสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ และก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง        
ในการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผลการด าเนินการ
ประเมินฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อ O42-O43 ต่อไป (เอกสาร 3)  

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

 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
มติที่ประชุม         

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

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

 
 


