
รายงานข้อมูลการด าเนนิการตามแผนการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาและยกระดับการประเมิน ITA  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) จังหวัดร้อยเอ็ด 

ท่ี ช่วงระยะเวลา 

(ส านักงานป.ป.ช.) 
ช่วงระยะเวลา 

(จังหวัด) 
ขั้นตอน ผลการด าเนินการ หมายเหต ุ

1. เดือนธันวาคม 2565 เดือนธันวาคม 2565 แจ้งปฏิทินการประเมินฯ ITA ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 และคู่มือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)  
จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

จังหวัดร้อยเอ็ดได้แจ้งปฏิทินการประเมินฯ ITA ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 และคู่มือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)  
จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ
ก าชับให้ส่วนราชการส่วนภูมิภาค ทั้ง 33 หน่วยงาน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 203 ด าเนินการน าเข้าข้อมูล
ตามกรอบปฏิทินให้ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นไปตามรูปแบบและ
เครื่องมือการประเมินที่ ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ดังนี้ 
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal 
Integrity and Transparency Assessment : IIT) เป็นแบบ
วัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในโดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง 
2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External 
Integrity and Transparency Assessment : EIT) เป็นแบบ
วัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกโดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน 

ด าเนินการ 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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ท่ี ช่วงระยะเวลา 

(ส านักงานป.ป.ช.) 
ช่วงระยะเวลา 

(จังหวัด) 
ขั้นตอน ผลการด าเนินการ หมายเหต ุ

    3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment : OIT) เป็นแบบ
วัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้ง
ระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล 
และระบุค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบค าตอบ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยเป็นการประเมิน
ระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้
ประชาชน เข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ 

 

2. เดือนธันวาคม 2565 เดือนธันวาคม 2565 แจ้งส่วนราชการส่วนภูมิภาค ด าเนินการ 
จัดท าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT 
และจั ดท าข้ อมู ลผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย
ภายนอก EIT 
 

จังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งส่วนราชการส่วนภูมิภาค ด าเนินการ 
จัดท าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT และจัดท าข้อมูลผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ดังนี้ 
1. แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานการประเมิน ITA จ านวน 1 คน 
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะท างานให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 27 
ธันวาคม 2565  
2. จัดท าข้อมูลผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity 
and Transparency Assessment : IIT) และข้อมูลผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) ให้จังหวัดทราบ ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ hr101958@gmail.com ภายในวนัที่ 27 
ธันวาคม 2565 พร้อมน าส่งเอกสารตวัจริง  
 

ด าเนินการ 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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ท่ี ช่วงระยะเวลา 

(ส านักงานป.ป.ช.) 
ช่วงระยะเวลา 

(จังหวัด) 
ขั้นตอน ผลการด าเนินการ หมายเหต ุ

3. วันที่ 1 มกราคม – 30 
มกราคม 2566 

วันที่ 1 มกราคม  
– 30 มกราคม 2566 

จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับ ติดตาม 
คณะท างานด าเนินการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด 
และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีค าสั่ง  ที่  127/2566 ลงวันที่  11 
มกราคม 2566 แต่งตั้ งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม 
คณะท างานด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด และ
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 จ านวน 3 คณะ ประกอบด้วย 
1. คณะกรรมการก ากับ ติดตาม และดูแลงานฯ มีผู้ว่าราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส านักงาน
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นกรรมการและเลขานุการ 
2. คณะท างานเพื่อด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ (Working Team) ของจังหวัดร้อยเอ็ด มีรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (รับผิดชอบก ากับดูแลส านักงานจังหวัด
ร้อยเอ็ด) เป็นหัวหน้าคณะท างาน และหัวหน้าส านักงาน
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นคณะท างานและเลขานุการ 
3. คณะท างานเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ด (รับผิดชอบก ากับดูแลส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด) เป็นหัวหน้าคณะท างาน 
และท้องถ่ินจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นคณะท างานและเลขานุการ 

ด าเนินการ 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

   มอบหมายบุคลากรส านักงานจังหวัด
ร้อยเอ็ด จัดท าข้อมูลการการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
 

ส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบหมายบุคลากรที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามค าสั่งฯ จัดท าข้อมูลตามประเด็นข้อการการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของแต่ละกลุ่มงาน แล้วน าข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์
จังหวัด ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 

ด าเนินการ 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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ท่ี ช่วงระยะเวลา 

(ส านักงานป.ป.ช.) 
ช่วงระยะเวลา 

(จังหวัด) 
ขั้นตอน ผลการด าเนินการ หมายเหต ุ

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

วันที่ 1 มกราคม – 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2566 

การเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และการเก็บ
ข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT) 

จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการส่วนภูมิภาค 
ทั้ง 33 หน่วยงาน ด าเนินการการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และการเก็บข้อมูลแบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดังนี้  
1. แจ้ งผู้ มี รายชื่ อตามบัญชีผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสียภายใน 
หน่วยงานละ 3 คน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน IIT ในระบบ ITAS ผ่าน QR Code หรือ เว็บไซต์ได้ที่ 
https://itas.nacc.go.th/go/iit/0vsux0 ภายในว ันที ่ 2  ม ีนาคม 
2566 แล้วรายงานผลการด าเนินงานให้จังหวัดทราบ (รหัส
ส ำหรับเข้ำตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน 
: 67065b) 
2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบส ารวจ EIT แก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ณ ที่ตั้งของหน่วยงานบรเิวณจุด
ให้บริการประชาชน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก      
(ผู้มาติดต่อ/ผูร้ับบริการ/ผู้เข้าร่วมโครงการ) จ านวน 3 คน     
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT    
ในระบบ ITAS ผ่าน QR Code หรือทางเว็บไซต์ได้ที่ 
https://itas.nacc.go.th/go/eit/0vsux0 ภายในวันที ่2 มีนาคม 
2566 แล้วรายงานผลการด าเนินงานให้จังหวัดทราบ 
 

ด าเนินการ 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

https://itas.nacc.go.th/go/iit/0vsux0
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ท่ี ช่วงระยะเวลา 

(ส านักงานป.ป.ช.) 
ช่วงระยะเวลา 

(จังหวัด) 
ขั้นตอน ผลการด าเนินการ หมายเหต ุ

5. วันที่ 1 เมษายน – 30 
เมษายน 2566 

วันที่ 1 เมษายน –25 
เมษายน 2566 

การเก็บข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
OIT   
 

จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการ ทั้ง 33 หน่วยงาน 
ท าความเข้าใจข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) ทั้ง o1 – o43 และก าหนดให้น าเข้าข้อมูลเพื่อรองรับ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้
มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. 
ก าหนด ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 

 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

 

 

 
จัดท าโดย 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวดัรอ้ยเอ็ด 
โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๑๓๕๓ มท. ๔๒๓29 
e-mail: hr101958@gmail.com 
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