
แผนการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)   
จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 การด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 1. จังหวัดร้อยเอ็ดได้แจ้งคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)  จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และก าชับให้ส่วนราชการส่วนภูมิภาค 
ท้ัง 33 หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ัง 203 ด าเนินการน าเข้าข้อมูลตามกรอบปฏิทินให้ครบถ้วน
สมบูรณ์เป็นไปตามรูปแบบและเครื่องมือการประเมินท่ี ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ดังนี้ 
  1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) เป็นแบบวัดท่ีให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในโดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท่ีมีต่อ
หน่วยงานตนเอง 
  2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) เป็นแบบวัดท่ีให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกโดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกท่ีมีต่อหน่วยงานท่ีประเมิน 
  3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เป็นแบบวัดท่ีให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมท้ังระบุ URL เพื่อเช่ือมโยง
ไปสู่แหล่งท่ีอยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบค าตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูล
จากเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชน 
เข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ 

 2. จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับ ติดตาม คณะท างานด าเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด และระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 3 คณะ ประกอบด้วย 

1) คณะกรรมการก ากับ ติดตาม และดูแลงานฯ มีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน
กรรมการ และหวัหน้าส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นกรรมการและเลขานุการ 

2) คณะท างานเพื่อด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (Working Team) 
ของจังหวัดร้อยเอ็ด มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (รับผิดชอบก ากับดูแลส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด) เป็นหัวหน้า
คณะท างาน และหัวหน้าส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นคณะท างานและเลขานุการ 

3) คณะท างานเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (รับผิดชอบก ากับดูแลส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด) 
เป็นหัวหน้าคณะท างาน และท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นคณะท างานและเลขานุการ 

 3. การด าเนินงานประเมิน ITA ตามปฏิทินท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
  ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2566 
  -  เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
  -  เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
 จังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งให้ส่วนราชการส่วนภูมิภาค ท้ัง 33 หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท้ัง 203 แห่งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบส ารวจ IIT แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ตอบแบบ
ส ารวจในระบบ ITAS ผ่าน QR Code หรือ เว็บไซต์ และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบส ารวจ EIT แก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก ณ ท่ีต้ังของหน่วยงานบริเวณจุดให้บริการ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ผู้มาติดต่อ/ 
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ผู้รับบริการ/ผู้เข้าร่วมโครงการ) ตอบแบบ EIT ในระบบ ITAS ผ่าน QR Code หรือ เว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลขั้นต่ า
จะต้องตอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2566 
  - เก็บข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ซึ่งหน่วยงานต้องเผยแพร่ข้อมูลที่ก าหนด
ได้ครบถ้วนบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
 จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการ ท้ัง 33 หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าความ
เข้าใจข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ท้ัง o1 – o43 และก าหนดให้น าเข้าข้อมูลเพื่อรองรับ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตามท่ี
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

 ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2566 
 - ให้คะแนนแบบวัด OIT หน่วยประเมินด าเนินการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลและพิจารณาให้
คะแนนแบบวัด OIT ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 ระหว่างวันที่ 1 – 15 มิถุนายน  พ.ศ. 2566 
  - ชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT  ในกรณีท่ีหน่วยงานเห็นว่าผลการให้คะแนนแบบวัด OIT ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ผู้ดูแลระบบอาจแจ้งขอช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อหน่วยประเมินได้ตามวิธีการท่ีก าหนด 

 ระหว่างวันที่ 16 – 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2566  
 - ยืนยันแบบวัด OIT หน่วยประเมินด าเนินการพิจารณาข้อช้ีแจงเพิ่มเติมของหน่วยงานตามท่ีได้รับ
แจ้ง จากนั้นท าการแก้ไขหรือยืนยันผลคะแนนแบบวัด OIT ตามวิธีการท่ีก าหนด 
 ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีคะแนน
รวม 100 คะแนน ประกอบด้วย 
  1) แบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีคะแนน 40 คะแนน   
  2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีคะแนน 30 คะแนน (อยู่ระหว่างการ
ตรวจประเมินฯ) 
  3) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีคะแนน 30 คะแนน (อยู่ระหว่าง
การตรวจประเมินฯ) 

 ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2566 
 - สรุปผลและจัดท ารายงานผลการประเมิน พร้อมท้ังจัดท าข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประกอบรายงานผล
การประเมิน 

 ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 
  - ประกาศและเผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณะ  
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การตอบข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

 1. การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) หน่วยงานละ 3 คน โดยการเข้าสู่ระบบ ผู้ตอบ
จะต้องระบุ code ของจังหวัดร้อยเอ็ด 67065b  ยืนยัน แล้วกรอกหมายเลขโทรศัพท์ เสร็จแล้วกด
รับรหัส OTP เมื่อได้รหัส OTP แล้วน ามากรอกยืนยันการเข้าสู่ระบบ ทั้งนี้ รหัส OTP จะมีระยะเวลา 180 วินาที 
หรือ 3 นาที เสร็จแล้วให้ด าเนินการตอบข้อมูลให้ครบทั้ง 30 ข้อค าถาม (ช่องทางการเข้าตอบ 
https://itas.nacc.go.th/go/iit/0vsux0) 
 
      2. การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)  ผู้มารับบริการหน่วยงานละ 3 คน  โดยการเข้า
สู่ระบบ ผู้ตอบจะต้องกรอกหมายเลขโทรศัพท์ เสร็จแล้วกดรับรหัส OTP เมื่อได้รหัส OTP ให้น ามากรอก
ยืนยันการเข้าสู่ระบบ ทั้งนี้ รหัส OTP จะมีระยะเวลา 180 วินาที หรือ 3 นาที เสร็จแล้วให้ด าเนินการ
ตอบข้อมูลให้ครบทั้ง 15 ข้อค าถาม (ช่องทางการเข้าตอบhttps://itas.nacc.go.th/go/eit/0vsux0) 
 
 

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

 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
 ส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด 
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