










 

ระเบียบวาระการประชุม 
 

การประชุมคณะท างานเพื่อด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Working Team) จังหวัดร้อยเอ็ด  
ครั้งที่ 1/๒๕65 

วันศุกร์ที่  18 มีนาคม ๒๕65  เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น  4 

ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 



ระเบียบวาระการประชุม 
การประชุมคณะท างานเพื่อด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Working Team) ของจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/๒๕65 
วันศุกร์ท่ี 18 มีนาคม ๒๕65  เวลา 13.30 น. 

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

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน :   ด้วย ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ

หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นหน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศ จ ำนวน 8,303 แห่ง เพื่อให้หน่วยงำนที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรฯ ได้รับทรำบผลกำรประเมินฯ ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำแนวทำงกำรปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนำให้หน่วยงำนภำครัฐทุกแห่ง  มีคุณธรรมในกำรด ำเนินงำนภำยใต้มำตรฐำน
เดียวกันทั่วประเทศ  

    จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีค ำสั่ง ที่ 4372/2564 ลงวันที่ 31 ธันวำคม 2564 เรื่อง 
   แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำม คณะท ำงำนด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
   ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำนวน 3 คณะ ประกอบด้วย  
    1) คณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำม และดูแลงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
   ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
   มีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธำนกรรมกำร และหัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดร้อยเอ็ด  
   เป็นกรรมกำรและ 
    2) คณะท ำงำนเพื่อด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
   ของหน่วยงำนภำครัฐ (Working Team) ของจังหวัดร้อยเอ็ด มีรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 
   (รับผิดชอบก ำกับดูแลส ำนักงำนจังหวัดร้อยเอ็ด) เป็นหัวหน้ำคณะท ำงำน และหัวหน้ำส ำนักงำน
   จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นคณะท ำงำนและเลขำนุกำร  
    3) คณะท ำงำนเพื่อยกระดบักำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
   ภำครัฐ (ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด จ ำนวน 2 คณะ ประกอบดว้ย 

       3.1) คณะท ำงำนกำรก ำกับ ติดตำม และดูแลกำรด ำเนินงำน มีรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 
   (รับผิดชอบก ำกับดูแลส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด) เป็นหัวหน้ำคณะท ำงำน 
   และท้องถ่ินจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นคณะท ำงำนและเลขำนุกำร    
    3.2) คณะท ำงำนเพื่อขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน (Working Team) ประจ ำอ ำเภอ     

  มนีำยอ ำเภอ เป็นหัวหน้ำคณะท ำงำน และท้องถ่ินอ ำเภอ เป็นคณะท ำงำนและ 
ดังนั้น เพื่อให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 มีค่ำคะแนนเพิ่มขึ้นจำก ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
จึงได้เรียนเชิญคณะท ำงำนมำประชุมในวันนี้ 

มติที่ประชุม …………………………………………………………..…………………………………………….………….……… 
   ………………………………………………………………………………………………………………..…........... 
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-2- 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
    - ไม่มี-  

มติที่ประชุม : …………………………………………………………..…………………………………………….………….……… 
   ………………………………………………………………………………………………………………..…........... 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง  เพื่อทราบ 
เลขานุการ :    กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 
   ประจ ำป ีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนดกำรเก็บรวมข้อมูลกำรประเมิน 3 ส่วน 
   ประกอบด้วย 
    ส่วนที่  1  กำรน ำเข้ำข้อมูลรำยชื่อบุคลำกรของหน่วยงำนซึ่งปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ 
   พ.ศ. 2565 และรำยชื่อผูป้ระเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมภำรกิจของหน่วยงำน ให้ประเมินทำงระบบ 
   ITAS 
    ส่วนที่  2 กำรจดัเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน IIT และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 
   EIT ซึ่ง ส ำนักงำน ป.ป.ช. จะแจ้ง URL หรือ QR code ให้จังหวดัทรำบ แล้วน ำเข้ำข้อมูล ให้แล้ว
   เสร็จภำยในวันที ่1 มีนำคม – 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 
    ส่วนที่ 3 กำรเก็บข้อมูลกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ OIT เป็นข้อมูลที่ส่วนรำชกำร
   เผยแพร่ข้อมูลปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ  ซึ่งจำกกำรตรวจสอบ
   เว็บไซต์จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่ำข้อมูลไม่ครบถ้วนและยังไม่เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลด้านการบริการ 
   ข้อมูลด้านการบริหารงบประมาณ ข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลด้านการให้บริการ
   ประชาชน และข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ซึ่งจังหวัดจะต้องมีข้อมูลทั้งหมดนี้ในเว็บไซต์จังหวัด 
   เพื่อตอบข้อค ำถำมตำมแบบกำรเปิดเผยข้อมลูสำธำรณ  
   จึงขอให้ส่วนรำชกำรที่ได้รับมอบหมำยตำมประเด็นข้อเน้นย้ ำ/สั่งกำร ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 
   ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2565 จัดท ำข้อมูลกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) 
   เพื่อสนับสนุนกำรน ำเข้ำข้อมูลตำมตัวชี้วัด ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 31 มีนำคม 2565 
  ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนดกำรเก็บรวมข้อมูลกำรประเมิน ดังนี้ 

ส่วนที่  1  กำรน ำเข้ำข้อมูลรำยชื่อบุคลำกรของหน่วยงำนซึ่งปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 และรำยชื่อผูป้ระเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมภำรกิจของหน่วยงำน ให้ประเมินทำงระบบ 
ITAS ภำยในวันที่ 28 กมุภำพันธ ์2565 ดังนี ้

1) บุคลำกรในสว่นรำชกำรตำมแบบส ำรวจ Internal และมีอำยุกำรท ำงำนตั้งแต่ 1 ปี 
ขึ้นไป จ ำนวนรวมไม่น้อยกว่ำ 500 รำย 

2) ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมภำรกิจของหน่วยงำนตำมแบบส ำรวจ 
External จ ำนวนรวมไมน่้อยกว่ำ 1,000 รำย 

    สว่นที่ 1 จังหวัดร้อยเอ็ดได้ก ำหนดจ ำนวนบุคคลทั้ง 2 ประเภท และมีหนังสือแจ้งให้ทุก
   ส่วนรำชกำรส่งรำยชื่อให้ส ำนักงำนจังหวัดร้อยเอ็ด และส่วนรำชกำรได้ส่งรำยชื่อตำมที่จังหวัด
   ก ำหนดแล้ว ขณะนี้จังหวัดได้รำยงำนในระบบ ITAS แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน 
   IIT โดยมีบุคลำกรในส่วนรำชกำร ทั้ง 33 หน่วยงำน ที่มีอำยุกำรท ำงำนตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป จ านวน 
   1,090 คน และแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก EIT ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
   เสียตำมภำรกิจของหน่วยงำน ทั้ง 33 หน่วยงำน จ ำนวน 1,200 คน เรียบรอ้ยแล้ว  

/ส่วนที่  2... 
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 ส่วนที่  2 กำรจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน IIT และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 
EIT ร้อยละ 10 ของข้อมูลที่น ำเข้ำมีขั้นตอน ซึ่งส ำนักงำน ป.ป.ช. จะแจ้ง URL และ QR code 
ให้จังหวัดทรำบ แล้วน ำเข้ำข้อมูล ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่  1 มีนำคม – 31 พฤษภำคม 2565 
ดังนี้ 

1) กำรตอบแบบส ำรวจผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน IIT บุคลำกรในส่วนรำชกำร ที่มรีำยชื่อ 
เข้ำตอบแบบส ำรวจในระบบด้วยตนเอง จนครบจ ำนวนขั้นต่ ำที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด ผำ่นทำง 
URL หรือ QR code ซึ่งส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนดใหจ้ังหวัดร้อยเอ็ด ตอบแบบส ำรวจ IIT       
ไม่น้อยกว่ำ 110 คน และจังหวัดได้แจ้งให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรแล้ว 

2) กำรตอบแบบส ำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก EIT ส่วนรำชกำรทั้ง 33 หน่วยงำน 
จะต้องเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรตอบแบบส ำรวจ EIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอกที่มำติดต่องำนบริกำรเข้ำตอบในระบบด้วยตนเอง จนครบจ ำนวนขั้นต่ ำที่ส ำนักงำน 
ป.ป.ช. ก ำหนด ซึ่งส ำนักงำน ป.ป.ช.  ก ำหนดให้จังหวัดร้อยเอ็ด ตอบแบบส ำรวจ EIT แก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภำยนอก ณ ที่ตั้งของหน่วยงำนบริเวณจุดให้บริกำร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 
(ผู้มำติดต่อ/ผู้รับบริกำร/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร) ตอบแบบ EIT ในระบบ ITAS ผ่ำน QR Code หรือ 
เว็บไซต์ ไม่น้อยกว่ำ 120 คน และจังหวัดได้แจ้งให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรแล้ว 

 ในส่วนที่ 3 กำรเก็บข้อมูลกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ OIT เป็นข้อมูลที่ส่วนรำชกำร
เผยแพร่ข้อมูลปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้
สำธำรณชนไดร้ับทรำบ ใน 5 ประเด็น คือ  

            1) ข้อมูลพื้นฐำน ได้แก ่ข้อมูลพื้นฐำน และข่ำวประชำสัมพันธ์  
            2) กำรบริหำรงำน ได้แก ่แผนด ำเนินงำน กำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร  

          3) กำรบริหำรเงินงบประมำณ ได้แก ่แผนกำรใช้จำ่ยงบประมำณประจ ำปี และกำรจดัซื้อจัด
จ้ำงหรือกำรจดัหำพัสดุ  
         4) กำรบริหำรและพัฒนำทรพัยำกรบุคคล ได้แก ่นโยบำยกำรบริหำรทรพัยำกรบุคคล 
กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล   
         5) กำรส่งเสริมควำมโปรง่ใสในหน่วยงำน ได้แก ่กำรจดักำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ และกำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีสว่นร่วม 
 ส ำนักงำนจังหวัดร้อยเอด็ ในฐำนะหน่วยด ำเนินกำร จะด ำเนินกำรตอบลงในระบบ ITAS 
โดยกำรตอบมี/ไม่มี พร้อมระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้อมูล และระบุค ำอธิบำย
เพิ่มเติมประกอบค ำตอบ  (จ ำนวน 43 ข้อค ำถำม) 

    ส ำหรับส่วนที่ 3 นี้ ส ำนักงำน ป.ป.ช. จะเปิดระบบ ITAS ให้จังหวัดน ำเข้ำข้อมูล  
   ภำยในวันที่ 1 มีนำคม – 30 เมษำยน พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 

/คะแนน… 
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คะแนนและระดับผลการประเมิน 
ผลกำรประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่ำคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และ

ระดับผลกำรประเมิน (Rating Score) โดยจ ำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100 AA 

85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมทรำบ 

มติที่ประชุม   …………………………………………………………..…………………………………………….…………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………..…........... 

  
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
   การจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
   ในระบบ ITAS ของส่วนราชการมีขั้นตอน ดังนี้ 
    การจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
เลขานุการ :    ส่วนรำชกำรแจ้งบุคลำกรที่มีรำยชื่อที่ส่วนรำชกำรรำยงำนให้จังหวัดทรำบ เข้ำตอบ

แบบส ำรวจในระบบด้วยตนเอง โดยกำรจัดเก็บข้อมูลจะต้องกรอกเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน
ตนเอง (เพื่อป้องกันกำรตอบซ้ ำเท่ำนั้น ไม่มีกำรน ำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัว และกำรตอบจะถูกเก็บ
ไว้เป็นควำมลับ โดยจะน ำไปวิเครำะห์ผลในภำพรวมเท่ำนั ้น ไม่ม ีกำรแสดงผลกำรตอบ
รำยบุคคล) เป็นระบบที่ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูล และตอบตำมจ ำนวนข้ันต่ ำที่
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด   ซึ่งส ำนักงำนจังหวัดร้อยเอ็ดได้แจ้งให้ส่วนรำชกำรทรำบและ
ด ำเนินกำรแล้ว  

   การจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
 ส่วนรำชกำรแจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก EIT ที่ส่วนรำชกำรรำยงำนให้จังหวัดทรำบ
เข้ำรำยงำนแบบส ำรวจให้ส่วนรำชกำร และน ำ URL หรือ QR code ไปเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกเข้ำมำตอบในระบบ ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ำมำตอบแบบส ำรวจ 
EIT เมื่อเข้ำระบบมำทำง URL หรือ QR code แล้ว จะต้องกรอกเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน
ตนเอง (เพื่อป้องกันกำรตอบซ้ ำเท่ำนั้น ไม่มีกำรน ำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัว และกำรตอบจะถูก
เก็บไว้เป็นควำมลับ โดยจะน ำไปวิเครำะห์ผลในภำพรวมเท่ำนั้น ไม่มีกำรแสดงผลกำรตอบ
รำยบุคคล) เป็นระบบที่ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูล และตอบ 
ตำมจ ำนวนขั้นต่ ำที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด ซึ่งส ำนักงำนจังหวัดร้อยเอ็ดได้แจ้ง URL หรือ 
QR code ให้ส่วนรำชกำรทรำบและด ำเนินกำรแล้ว  

/ทั้งนี…้ 
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   ทั้งนี้ กำรจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) และกำรจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภำยนอก (EIT) ระบบจะเปิดให้ด ำเนินกำร ระหว่ำงวันที่ 1 มีนำคม – 31 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2565 

    จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมพจิำรณำ ด ำเนินกำรตำมจ ำนวนที่ก ำหนด 
มติที่ประชุม   …………………………………………………………..…………………………………………….…………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………..….........  

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
มติที่ประชุม   …………………………………………………………..…………………………………………….…………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………..…........... 

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



 


