


ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการผลักดันการด าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดร้อยเอ็ด 
คร้ังที่ 1/๒๕65 

วันศุกร์ท่ี 9 ธันวาคม ๒๕65  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมร้อยเอ็ดบอลรูม ช้ัน 6 โรงแรมเอ็มแกรนด์ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

***************************** 
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน :     ด้วยรัฐบาล ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนก าหนดจัดงานวันต่อต้าน
   คอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันพฤหัสบดีท่ี 9 ธันวาคม 2565 ภายใต้แนวคิด 
   “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” พร้อมกันท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
   โดยส่วนกลางก าหนดจัดงาน ณ ส านักงาน ป.ป.ช. เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองท่ี
   รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน ด้วยการใช้กลไก
   ประสานความร่วมมือกับภาครัฐท้ังฝ่ายประจ าและฝ่ายการเมือง ภาครัฐวิสาหกิจ เอกชน 
   ภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตท่ียั่งยืน และส่งผล
   ต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงขึ้น ได้ปรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว
   ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
   (COVID-19)  ผ่านโปรดแกรม Zoom หรือโปรแกรมอื่น โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน 
   Facebook Live (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 

  เพื่อรวมพลังชาวร้อยเอ็ดทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สัมฤทธิ์ผลในการกระตุ้นเตือนให้
สังคมตระหนักในผล เสียหายร้ายแรงท่ีเกิดขึ้นจากการทุจริต การประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต 
การลดปัญหาการทุจริต การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและยกระดับค่าดัชนีการรับรู้     
การทุจริตของประเทศให้สูงขึ้น 

  จังหวัดร้อยเอ็ด จึงก าหนดจัดกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 
   โดยรับชมกิจกรรมพร้อมกับส่วนกลาง ผ่าน Facebook Live ในวันศุกร์ท่ี 9 ธันวาคม ๒๕๖5 
   เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมร้อยเอ็ดบอลรูม ช้ัน 6 โรงแรมเอ็มแกรนด์ อ าเภอ
   เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ส่วนราชการ หน่วยงาน
   ของรัฐ คณะกรรมการผลักดันการด าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดร้อยเอ็ด  คณะกรรมการ
   ธรรมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานสภาอุตสาหกรรม
   จังหวัดร้อยเอ็ด และองค์กรภาคธุรกิจเอกชน และเพื่อสร้างกระบวนการ มีส่วนร่วมใน
   การต่อต้านการทุจริตและการสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและการประพฤติมิชอบ
   ทุกรูปแบบไปยังเจ้าหน้าท่ีของรัฐในทุกระดับและประชาชนในทุกภาคส่วนได้มี
   ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลและการป้องกันและปราบปราม
   การทุจริต เพื่อให้เกิดความตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงท่ีเกิดขึ้นจากการทุจริต
   และร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตอย่างยั่งยืน จังหวัดร้อยเอ็ดได้ขอความร่วมมือ
   ส่วนราชการ แจ้งบุคลากรในสังกัดร่วมรับชมการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ สถานท่ี
   ปฏิบัติงานของตนเอง ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live เพจ
   ส านักงาน ป.ป.ช. ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 และเชิญชวนประชาชนท่ัวไปใน
   พื้นท่ีให้รับทราบการจัดกิจกรรมดังกล่าว ผ่านช่องทางเว็บไซต์จังหวัดร้อยเอ็ด 

/ดังนั้น… 
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  ดังนั้น เพื่อรวมพลังชาวร้อยเอ็ดทุกภาคส่วนในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงได้เรียนเชิญทุกท่านมาประชุมในวันนี้ 

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

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมฯ  
เลขานุการ :  - ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งท่ี 1 ของคณะกรรมการผลักดันการด าเนินงาน 
(ผอ.สนง.ปปช.)  ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   จังหวัดร้อยเอ็ด  
มติที่ประชุม                 ……………………………………………………………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………..……………………………… 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ือง  เพื่อทราบ 
  3.1 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์

ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด คร้ังที่ 3/๒๕65 เม่ือวันที่ 
6 กันยายน 2565 (คณะกรรมการชุดเดิมที่ยกเลิก) 

เลขานุการ :   ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการด าเนินงาน 
(ผอ.สนง.ปปช.)  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด ครั้งท่ี 3/๒๕65 
   เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีจ านวน 11 หน้า (รายละเอียดตาม 
   เอกสารแนบ 2) 

จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุมทรำบ 
มติที่ประชุม                 ……………………………………………………………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………..……………………………… 

    3.2 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผลักดันการด าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้
   ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดร้อยเอ็ด
เลขานุการ :   เนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(ผอ.สนง.ปปช.)   (พ.ศ. 2560.-.2564) ส้ินสุดในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีผลให้คณะอนุกรรมการ
   การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   ระดับจังหวัดส้ินสุดลง ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
   มอบหมายให้ส านักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้
   ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑.-.๒๕๘๐) 
   และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2565 รับทราบกลไกผลักดันการ
   ด าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
   ประพฤติมิชอบไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด    
    จังหวัดร้อยเอ็ด จึงยกเลิกค าส่ังจังหวัดร้อยเอ็ด ท่ี 3773/2559 ลงวันท่ี 
   19 ธันวาคม 2559 เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
   ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด และมีค าส่ังจังหวัดร้อยเอ็ด 
   ท่ี 4254/2565 ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการผลักดัน
   การด าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริต
   และประพฤติมิชอบ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน  

/ผู้อ านวยการ… 
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   ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ท. เขต 4 และหัวหน้าส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นกรรมการ
   และเลขานุการร่วม มีหน้าท่ีและอ านาจ ดังนี้  
   1. จัดท าแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนระดับจังหวัด เพื่อบรรลุเป้าหมายประเทศไทย
   ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบและยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
   ประเทศไทย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริต
   และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561.-.2580) 
    2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกนั
   และปราบปรามการทุจริต โดยให้มีการรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้
   ความรู้ ต่อต้าน หรือช้ีเบาะแสการทุจริต รวมท้ังส่งเสริมให้ประชาชน เด็กและ 
   เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการทุจริต เพื่อให้เกิดการต่อต้านการทุจริต
   และประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวาง 
   3. ขับเคล่ือน สนับสนุน และส่งเสริมความร่วมมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
   ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   ภายในจังหวัด  

 4. ก ากับดูแล และติดตามการแก้ไขปัญหาการทุจริตในจังหวัด เพื่อลดจ านวนคดีทุจริต
   และประพฤติมิชอบ โดยน าสถิติคดี ประเด็นความเส่ียงต่อการทุจริต ผลการประเมิน
   คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ 
   ท่ีเกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา    

 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
   ป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 6. ปฏิบัติหน้าท่ีและรายงานผลตามท่ีคณะกรรมการขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561.-.2580) ก าหนด  

 7. ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนระดับจังหวัด และรายงานผล 
   ต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
   และเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นรายไตรมาส  

 8. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะบุคคล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของ 
   คณะกรรมการ 

 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 
จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุมทรำบ 

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

   3.3 ผลการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของส านักงาน ป.ป.ช. 
   ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด การร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตต่อหน้าที่ 
เลขานุการ :   สรุปผลการร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุจริตต่อหน้าท่ี หรือการกระท า 
(ผอ.สนง.ปปช.)  ความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงาน ป.ป.ช. 
   ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด รับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนไว้ด าเนินการตรวจสอบเบื้องต้น
   ท้ังหมด 299 เรื่อง ดังนี้ 
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               - ด าเนินการแล้วเสร็จ (ออกเลขคดีแดง)    110   เรื่อง 
               - คงเหลือท่ีต้องด าเนินการ   189   เรื่อง 
               - อยู่ระหว่างเสนอผู้บังคับบัญชา/รอจัดการประชุม   20     เรื่อง 
       และรอมติการประชุม    
               - คงเหลืออยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน 169  เรื่อง 
     ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด รับเรื่องกล่าวหาร้องเรียน
    ไว้ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง ท้ังหมด 47 เรื่อง ดังนี ้
               - ด าเนินการแล้วเสร็จ (ออกเลขคดีแดง)     4    เรื่อง 
     - คงเหลือท่ีต้องด าเนินการ   43    เรื่อง 
     - อยู่ระหว่างสรุปส านวน เสนอผู้บังคับบัญชา/ 12    เรื่อง 
       รอจัดการประชุม และรอมติการประชุม    
     - คงเหลืออยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน 31  เรื่อง 
     ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
    ในการรับแบบบัญชีทรัพย์สินหนี้ส้ิน จ านวนท้ังหมด 203 หน่วยงาน  
    ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 1 หน่วยงาน เทศบาลเมือง 
    จ านวน 1 หน่วยงาน เทศบาลต าบล จ านวน 72 หน่วยงาน และองค์การ
    บริหารส่วนต าบล จ านวน 129 หน่วยงาน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ท่ีจะต้องยื่นบัญชี เข้า – พ้น จ านวน 1,340 บัญชี และต าแหน่งท่ีต้องเปิดเผย
    ต่อสาธารณ กรณีเข้า – พ้น จ านวน 460 บัญชี 
    (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) 

จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุมทรำบ 
มติที่ประชุม                 ……………………………………………………………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………..……………………………… 

   3.4 ผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด การร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต
   และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ผอ.ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด : เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือปฏิบัติหน้าท่ีไม่ชอบของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
   ท้ังหมดจ านวน 11 เรื่อง ด าเนินการยุติเรื่องแล้ว จ านวน 5 เรื่อง อยู่ระหว่าง 
   ด าเนินการ 6 เรื่อง ดังนี้  

- ร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จ านวน 6 เรื่อง ได้แก่ ร้องเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมไม่เหมาะสม กระท าการทุจริตต่อหน้าท่ี งานบริการ การเรียกรับเงิน  

ส าหรับเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีรัฐเกี่ยวกับคดีอาญา ปัจจุบันไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน 

จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุมทรำบ 
มติที่ประชุม                 ……………………………………………………………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………..……………………………… 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง  เพื่อพิจารณา 
  แนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดร้อยเอ็ด  
เลขานุการ :   ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
(ผอ.สนง.ปปช.)  การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี
   กลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศ จ านวน 8,300 แห่ง และได้ก าหนด
   เครื่องมือการประเมินประกอบด้วย 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
    1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
   Transparency Assessment: IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบ
   ตามการรับรู้ของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   ภายในโดยเป็นการประเมินระดับการรับรู ้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท่ีมีต่อ
   หน่วยงานตนเอง 
    2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
   Transparency Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบ
   ตามการรับรู ้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   ภายนอกโดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อ
   หน่วยงานท่ีประเมิน 
    3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
   Transparency Assessment: OIT ) เป็นแบบวัดท่ีให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการ
   เปิดเผยข้อมูล พร้อมท้ังระบุ URL เพื่อเช่ือมโยงไปสู่แหล่งท่ีอยู่ของการเปิดเผยข้อมูล 
   และระบุค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบค าตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจาก 
   เว็บไซต์ของหน่วยงานโดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของ
   หน่วยงาน เพื่อให้ประชาชน เข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ 
   กรอบปฏิทินระยะเวลาการประเมิน ITA  

ท่ี ช่วงระยะเวลา ขั้นตอน การด าเนินงาน 
1 วันท่ี 1 

ธันวาคม – 31 
ธันวาคม 
2565 

ช่วงเตรียมความ
พร้อมการ
ประเมิน 

การเผยแพร่ปฏิทินและคู่มือการประเมิน 

2 วันท่ี 1 – 31 
มกราคม พ.ศ. 
2566 

ลงทะเบียนการ
ประเมิน และ
น าเข้าข้อมูล
ประกอบการ
ประเมิน 

การลงทะเบียนการประเมินและน าเข้าข้อมูลประกอบ 
การประเมิน มีข้ันตอนดังนี้ 
   1) ผู้ดูแลระบบและผู้บริหารลงทะเบียนการ
ประเมิน 
   2) ผู้ดูแลระบบน าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในและข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
   3) ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายในและข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก 
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ท่ี ช่วงระยะเวลา ขั้นตอน การด าเนินงาน 
3 วันท่ี 1 มกราคม 

– 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2566 

เก็บข้อมูลแบบ
วัดการรับรู้ของ
ผู้มี ส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) 

การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน มีข้ันตอนดังนี้  
   1) ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ช่องทางการตอบแบบวัด IIT โดยค านึงถึงความ
ครอบคลุมของบุคลากรทุกส่วนงานและทุกระดับ 
   2) ผู้ดูแลระบบก ากับติดตามให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในเข้ามาตอบตามระยะเวลาท่ีก าหนดให้ได้มาก
ท่ีสุด และไม่น้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า
ตามท่ีก าหนด 

4 วันท่ี 1 มกราคม 
– 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2566 

เก็บข้อมูลแบบ
วัดการรับรู้ของ
ผู้มี ส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก 
(EIT) 

การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มีข้ันตอนดังนี้  
   1) ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ช่องทางการตอบแบบวัด EIT โดยค านึงถึงความสะดวก
ของผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการในการเข้าถึงช่องทาง
การตอบแบบวัด EIT 
   2) หน่วยประเมินด าเนินการวิเคราะห์ คัดเลือก 
และเก็บข้อมูลผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดย
ค านึงถึงข้อมูลท่ีมีคุณภาพและเป็นไปตามหลัก
วิชาการ และ   มีจ านวนไม่น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่าง
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนด  
   3) ผู้มาติดต่อหรือรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถเข้าตอบ
แบบวัด EIT ของหน่วยงานภาครัฐดังกล่าวได้ด้วย
ตนเองโดยตรงท่ีเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/ 

5 วันท่ี 1 มกราคม 
– 30 เมษายน 
พ.ศ. 2566 

เก็บข้อมูลแบบวัด
การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ 
(OIT) 

การเก็บข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มีขั้นตอน
ดังนี้  
   1) ผู้ดูแลระบบรายงานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะตามแบบวัด OIT 
   2) ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT 

6 วันท่ี 1 – 31 
พฤษภาคม พ.ศ. 
2566 

ให้คะแนนแบบ
วัด OIT 

การให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดย
หน่วยประเมินจะด าเนินการตรวจสอบการเปิดเผย
ข้อมู ลและพิ จารณาให้คะแบบวั ด  OIT ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

7 วันท่ี 1 – 15 
มิถุนายน  พ.ศ. 
2566 

ช้ีแจงเพิ่มเติม
แบบวัด OIT 

ในกรณีท่ีหน่วยงานเห็นว่าผลคะแนนของแบบวัด OIT ไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ผู้ดูแลระบบอาจแจ้ง
ขอช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อหน่วยประเมินได้ตาม
วิธีการท่ีก าหนด 

 

/ท่ี… 
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ท่ี ช่วงระยะเวลา ขั้นตอน การด าเนินงาน 
8 วันท่ี 16 – 30 

มิถุนายน  พ.ศ. 
2566 

ยืนยันแบบ
วัด OIT 

หน่วยประเมินด าเนินการพิจารณาข้อช้ีแจงเพิ่มเติม
ของหน่วยงานตามท่ีได้รับแจ้ง จากนั้นท าการแก้ไข
หรือยืนยันผลคะแนนแบบวัด OIT ตามวิธีการท่ีก าหนด 

9 วันท่ี 1 – 31 
กรกฎาคม  พ.ศ. 
2566 

สรุ ปผลและ
จัดท ารายงาน
ผลการประเมิน 

หน่วยประเมินด าเนินการสรุปผลการประเมิน พร้อมท้ัง
จัดท าข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประกอบรายงานผลการ
ประเมิน 

10 วันท่ี 1 – 31 
สิงหาคม พ.ศ. 
2566 

ประกาศและ
เผยแพร่ ผล
การประเมิน 

หน่วยประเมินด าเนินการเสนอผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากล่ันกรอง และ
ประกาศเผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณะ 

   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) 

   จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 
มติที่ประชุม   …………………………………………………………..……………….……………………………….…… 
   …………………………………………………………………………………………………………..……... 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
มติที่ประชุม                 ……………………………………………………………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………..……………………………… 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


