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เปดประชุมเวลา  14.00  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑      เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
นายสุรวุฒิ  เชิดชัย      จากผลคะแนนคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

นายกเทศมนตรี ฯ  การดําเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมา (Integrityandtransparency 

Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ท่ีผานมา  ตอง

ขอขอบคุณพนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลนครนคราชสีมาทุกทาน  ท่ีไดใหความ

รวมมือดําเนินการหาขอมูลในทุกตัวชี้วัดตามหลักเกณฑของการประเมิน ฯ  ให

เปนไปดวยความเรียบรอย  ครบถวน  และสมบูรณ  ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนสิ่งท่ีเราก็

ไดดําเนินการตามหนาท่ีและภารกิจของเทศบาล ฯ  อยูแลว  เพียงแตเราตอง

ทําใหปรากฏข้ึนมาในดานเอกสารเชิงประจักษเทานั้น  ซ่ึงตองขอขอบคุณทุก

คนอีกครั้ง   

นายพงษเลิศ  สุภัทรวณิชย  กอนอ่ืนตองขอขอบคุณพนักงานเจาหนาท่ีทุกทานท่ีไดรวมมือรวม 

รองนายกเทศมนตรี ฯ  ใจทําใหผลคะแนนการประเมิน ฯ  ITA  เปนไปในทิศทางท่ีดี  ท่ีไดพยายาม

ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายท่ีไดตั้งใจไวทุกๆคน  ก็หวังวาในปนี้ทุก ๆ  ทานก็

จะยังใหความรวมมือท่ีดีตอไป 

นายกัมปนาท บุตรโต      สําหรับการประเมินคุณธรรมและ ความโปรงใสในการดําเนินงานรอง
นายกเทศมนตรี  ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)   

เทศบาลนครนครราชสีมา  ดวย  สํานักงาน ป.ป.ช. ไดมีประกาศของ

สํานักงาน  ป.ป.ช.  เรื่อง  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency  

Assessment : ITA)  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ลงวันท่ี  ๒๘  

กันยายน  ๒๕๖๓  แจงผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ  (ITA)  ในปงบประมาณ  ๒๕๖๓  โดย

กําหนดใหหนวยงานภาครัฐไดรับทราบถึงสถานะและปญหาการดําเนินงานดาน

คุณธรรมและความโปรงใสขององคกร  ซึ่งการประเมิน  ITA  ไมไดเปน

เพียงการประเมินคุณธรรมการดําเนินงานการปองกันการทุจริตในองคกร

และการเปดเผยขอมูลภาครัฐ  แตยังเปนการประเมินประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานและการใหบริการประชาชน  เพ่ือใหทราบถึงชองวางของความไม



เปนธรรมและความดอยประสิทธิภาพสําหรับนําไปจัดทําแนวทางมาตรการตาง 

ๆ ในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยตอไป  จาก

การท่ีไดตรวจสอบประกาศของสํานักงาน ป.ป.ช. ดังกลาว ตามผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ  (ITA)  ใน

ปงบประมาณ  ๒๕๖๓  ซ่ึงเทศบาลนครนครราชสีมาไดปรากฏผลคะแนนเปน  

“๘๗.๒๕”  มีระดับผลการประเมินเปน  “A” และมีคาเปาหมายแผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติเปน  “ผาน”  โดยมีรายละเอียดของคะแนนดังตอไปนี้ 

 สวนท่ี  ๑  การเก็บขอมูลจากบุคลากรในเทศบาลนครนคราชสีมา  

คะแนนสวนของผูมีสวนไดเสียภายใน  (IIT)  โดยสอบถามการรับรูและความ

คิดเห็นใน  ๕  ตัวชี้วัด  ไดแก 

         ตัวชี้วัดท่ี  ๑  การปฏิบัติหนาท่ี     ได  ๙๐.๙๘  คะแนน 

       ตัวชี้วัดท่ี  ๒  การใชงบประมาณ   ได  ๘๑.๔๒  คะแนน 

       ตัวชี้วัดท่ี  ๓  การใชอํานาจ   ได  ๘๔.๙๒  คะแนน 

       ตัวชี้วัดท่ี  ๔  การใชทรัพยสินของราชการ  ได  ๘๐.๕๔  คะแนน 

      ตัวชี้วัดท่ี  ๕  การแกไขปญหาการทุจริต  ได   ๘๓.๔๑  คะแนน
   

    สวนท่ี  ๒  การเก็บขอมูลจากผูรับบริการหรือผูติดตอหนวยงาน 

    ภายในเทศบาลนครนครราชสีมาคะแนนสวนของผู มีสวนไดเสีย

ภายนอก (EIT) 

       ตัวชี้วัดท่ี  ๖  คุณภาพการดําเนินงาน   ได  ๗๙.๖๒  คะแนน 

       ตัวชี้วัดท่ี  ๗  ประสิทธิภาพการสื่อสาร   ได  ๗๙.๘๖  คะแนน 

       ตัวชี้วัดท่ี  ๘  การปรับปรุงระบบการทํางาน ได  ๗๗.๗๔  คะแนน 

 สวน ท่ี   ๓  การเปด เผยขอมูลทางเว็บไซตของเทศบาลนคร

นครราชสีมา  คะแนนสวนของการเปดขอมูลสาธารณะ  (OIT) 

      ตัวชี้วัดท่ี  ๙    การเปดเผยขอมูล      ได ๙๗.๕๐  คะแนน 

       ตัวชี้วัดท่ี  ๑๐  การปองกันการทุจริต   ได ๙๓.๗๕  คะแนน 

 ในสวนท่ี  ๓  การเปดเผยขอมูลทางเว็บไซตของเทศบาลนคร

นครราชสีมา  เปนคะแนนการเปดขอมูลสาธารณะ  (OIT)  ซ่ึงปรากฏเปนผล

คะแนนรายตัวชี้วัดและความคิดเห็นของคณะท่ีปรึกษา  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ตัวชี้วัดยอยท่ี  ๙.๒  การบริหารงาน สวนของการใหบริการ ขอ 

๑๗  E-Service  คณะท่ีปรึกษามีความคิดเห็นวา  ขอรองเรียน

ไมใช  E-Service,  E-Service  ท่ีนําเสนอไมใชงานบริการตาม

ภารกิจของหนวยงาน   

(๒)  ตัวชี้วัดยอยที่  ๑๐.๑  การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต  

เจตจํานงสุจริต 

 ของผูบริหาร  ขอ ๓๕  การมีสวนรวมของผูบริหาร  คณะท่ีปรึกษามี

ความคิดเห็นวา  ไมไดแสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมใหเห็นถึงการ



ปรับปรุงพัฒนาและสงเสริมหนวยงานดานคุณธรรมและโปรงใสของหนวยงาน

อยางชัดเจน  ป  ๒๕๖๓   

  ซ่ึงจากเปาหมายการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (ITA)  ประจําป  ๒๕๖๓  ท่ีกําหนดให

หนวยงานท่ีเขารับการประเมินรอยละ  ๘๐  จะตองมีผลคะแนน  ๘๕  คะแนน

ข้ึนไปภายในป  ๒๕๖๕  พบวา  ผลคะแนนการประเมินหนวยงานเทศบาลนคร

นครราชสีมาจาก  ๓  แบบวัด  คือ  แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายใน  (IIT)  แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก  (EIT)  และแบบ

ตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)  จํานวนท้ังสิ้น  ๑๐  ตัวชี้วัด  มีแบบวัด

ท่ีมีคะแนนผานเกณฑเปาหมาย (๘๕ คะแนนข้ึนไป)  คือ แบบวัด  OIT  ซ่ึง

สะทอนการเปดเผยขอมูลสาธารณะและการใหบริการผานระบบ  e-service  

ไดอยางครบถวนสมบูรณและงายตอการเขาถึง  สวนแบบวัดท่ีมีคะแนนตํ่ากวา

เกณฑเปาหมาย  (รอยละ  ๘๕)  คือ  แบบวัด IIT  และแบบวัด  EIT  

 
  การเปดเผยขอมูลหนวยงานภาครัฐเพ่ือใหสาธารณชนไดรับทราบและ
สามารถตรวจสอบการ ดําเนินงานไดและเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย
ของหนวยงานภาครัฐ ท้ังเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน และประชาชนผูรับบริการ
หรือติดตอกับหนวยงานภาครัฐไดเขามามีสวนรวมประเมินหรือแสดงความเห็น
ตอหนวยงานภาครัฐผานการประเมิน ITAซ่ึงการ “เปด” ท้ัง 2 ประการขางตน
นั้นจะชวยสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใสและนําไปสูการตอตานการ
ทุจริต  และประพฤติมิชอบของทุกภาคสวนและไมไดมุงเนนใหหนวยงานท่ีเขา
รับการประเมินปฏิบัติเพียงเพ่ือใหไดรับผลการประเมินท่ีสูงข้ึนเพียงเทานั้น  แต
มุงหวังใหหนวยงานภาครัฐไดมีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสเพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาลในหนวยงานภาครัฐ มีการดําเนินงานท่ีมุง
ใหเกิดประโยชนตอประชาชนและสวนรวมเปนสําคัญ  และลดโอกาสท่ีจะเกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ  สงผลใหหนวยงานภาครัฐ
 สามารถบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณธรรรมและความโปรงใสใน 
นายกัมปนาท บุตรโต  การดําเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมา 

 ดวยการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrityandtransprency Assessment : ITA ) การ
ประเมิน  ITA  ไดเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ เปนตนมา
จนถึงปจจุบัน  และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  ทั้งนี้  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  23  มกราคม  2561  
เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานใหความรวมมือและเขารวมการ 



ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
 ในปงบประมาณ พ .ศ. 2561–2564 โดยใชแนวทางและ
เครื่องมือการประเมินตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กําหนด การประเมิน ITA 
ขางตน ทําใหแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นที่ 21 การตอตาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561– 2580) ไดนําผลการประเมิน 
ITA  ไปกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแผนแมบทฯโดยในระยะแรก 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  กําหนดคาเปาหมายใหหนวยงานภาครัฐที่มีผล
การประเมินผานเกณฑ  (85 คะแนนขึ้นไป)  ไมนอยกวารอยละ 80 
สําหรับการประเมิน ITA 2564 ยังคงใชกรอบแนวทางการประเมิน
เชนเดียวกับการประเมิน ITA 2563 ที่ผานมา เพื่อใหหนวยงานภาครัฐท่ี
เขารับการประเมินไดมีการปรับปรุงพัฒนาอยางเชื่อมโยงและตอเนื่อง และ
ทําใหเห็นพัฒนาการในดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ
ไดอยางชัดเจน อยางไรก็ตาม การประเมิน ITA 2563 มีการปรับปรุงใน
รายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมินและ ประ เ ด ็น ก า รปร ะ เ ม ิน
เล็กนอย เพ่ือแกไขปรับปรุงขอจากัดของการประเมินใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการประเมินมากยิ่งข้ึน  ซึ่งจะสงผล
ใหการประเมิน ITA เปนเครื่องมือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการปรับปรุง
แกไขระบบการบริหารราชการของหนวยงานภาครัฐ และมีผลการประเมิน
ที ่ม าจากม ุมมองของประชาชนอย า งรอบด าน ทั ้งด านการร ับรู และ
ความสามารถในการเขาถึงขอมูลสาธารณะไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น  รวม
ไปถึง การปรับปรุงเนื้อหาในคูมือฉบับนี้ใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนอีกดวย 

     จากผลคะแนนใน  ป  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เทศบาลนครนครราชสีมาจึงได 

 ดําเนินการวิเคราะหผลการประเมินเพ่ือแกไขขอบกพรอง  และไดเสนอแนะให 

    เกิดการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ตอไป 

    โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนิน 

    งานของเทศบาลนครนครราชสีมา (Integrityandtransparency Assessment: ITA) 

     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีข้ันตอนในการปฏิบัติงานเปนระบบเพ่ือ 

     ใหการประเมินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
     

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเพ่ือพิจารณา  
นายกัมปนาท บุตรโต          ในการประเมิน  ITA จําเปนที่จะตองมีหลายหนวยงานรวมกัน

ขับเคลื่อนการประเมิน  ITA เพื่อใหสามารถดําเนินการไดอยางเรียบรอย
และเปนไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด สํานักงาน ป.ป.ช. จะเปน
หนวยงานศูนยกลางในการดําเนินการประเมินในภาพรวมโดยมีหนาที่ใน
การกําหนดกลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  รวมไปถึง
หลักการและหลักเกณฑตางๆ  
 



ในการประเมิน  การกํากับติดตามการประเมินและการดําเนินการตอผล
การประเมินคณะที่มีบทบาทหนาที่ในการใหคําปรึกษาแกหนวยงานที่เขา
รับการประเมินอยางใกลชิด  ทั้งในดานการดําเนินการประเมินและในดาน
เนื้อหาในการประเมิน  รวมไปถึงทําหนาที่ในการดําเนินการเก็บ รวบรวม
ขอมูล การตรวจสอบและใหคะแนนตามแบบสํารวจที่กําหนด หนวยงาน
ภาครัฐที่เขารับการประเมิน  มีจํานวน  รวมทั้งสิ้น  8,305  หนวยงาน
รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีขอบเขตของหนวยงานโดยเปนการ
ประเมินในภาพรวมของการบริหารราชการสวนทองถิ่น ซึ่งมีขอบเขตการ
ประเมินครอบคลุมการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
สวนขาราชการฝายบริหารและขาราชการฝายประจําขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ในการประเมิน ITA ได จําแนกการประเมินออกเปน 10 กลุม 
เพ่ือใหสามารถดําเนินการประเมินไดพรอมกันท่ัวประเทศและกํากับติดตาม
การประเมินใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาและเปนมาตรฐานเดียวกันได
อยางมีประสิทธิภาพ  

                                       -ระเบียบวิธีการประเมิน  
                             1. แหลงขอมูลในการประเมิน                 
    แหลงขอมูลท่ีใชในการประเมินหนวยงานภาครัฐแตละ 
  หนวยงาน ประกอบไปดวย  3  แหลง ดังนี้  

   1) ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของ
หนวยงานภาครัฐตั้งแตระดับผูบริหาร ผูอานวยการ/หัวหนา ขาราชการ/
พนักงาน ไปจนถึงลูกจาง/พนักงานจาง ท่ีทางานใหกับหนวยงานภาครัฐมา
เปนระยะเวลาไมนอย กวา 1 ป  
  2) ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก  หมายถึง  บุคคล  นิติ
บุคคล  บริษัทเอกชนหรือหนวยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมา
ติดตอตามภารกิจของหนวยงานภาครัฐ  นับต้ังแตในป  พ.ศ.  2563  เปน
ตนมา  

     3) เว็บไซต หมายถึง เว็บไซตหลักของหนวยงานภาครัฐท่ี 
 ใชในการสื่อสารตอสาธารณะ 

   -เครื่องมือการประเมิน  
 เครื่องมือในการประเมิน จะประกอบไปดวย 3 เครื่องมือเพื่อเก็บ
ขอมูลจากแตละแหลงขอมูล ดังนี้  
  1) แบบวัดการรับรู ของผู มีส วนไดส วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) เปนแบบวัด
ท่ีใหผูตอบเลือกตัวเลือกคําตอบตามการรับรูของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือเก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน โดยเปนการประเมินระดับการ
รับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในที่มีตอหนวยงานตนเองใน  5  ตัวชี้วัด  
ไดแก  ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาท่ี  ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ  ตัวชี้วัดการใช
อํานาจตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการ  และตัวชี้วัดการแกไขปญหา
การทุจริต  
 
 



  2) แบบวัดการรับรูของผู มีสวนไดสวนเสียภายนอก 
(External Integrity  and Transparency Assessment: EIT) เปนแบบวัดท่ี
ใหผูตอบเลือกตัวเลือกคําตอบตามการรับรูของตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
เก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก โดยเปนการประเมินระดับการรับรู
ของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ท่ีมีตอหนวยงานท่ีประเมินใน  3  ตัวชี้วัด  
ไดแก  ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร  และ
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทํางาน  
  3) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data 
Integrity  and  Transparency Assessment: OIT) เปนแบบวัดท่ีใหผูตอบ
เลือกตอบมีหรือไมมีการเปดเผยขอมูล พรอมท้ังระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู
แหลงท่ีอยูของการเปดเผยขอมูล และระบุคาอธิบายเพ่ิมเติมประกอบคาตอบ  
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเก็บขอมูลจากเว็บไซตของหนวยงาน โดยเปนการ
ประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงานเพ่ือใหประชาชน
สามารถเขาถึงขอมูลในเว็บไซตหลักของหนวยงานไดใน 2 ตัวชี้วัด ไดแก 
ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล  (ประกอบดวย  5  ตัวชี้วัดยอย ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน 
การบริหารงาน  การบริหารเงินงบประมาณ  การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  และการสงเสริมความโปรงใส)  และตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต 
(ประกอบดวย  2  ตัวชี้วัดยอย  ไดแก  การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต 
และมาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต)  

   -กลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล  

   กลุมตัวอยางสําหรับการเก็บขอมูลจากแตละเครื่องมือในการ 

  ประเมิน ดังนี้  

  1) ผูมีสวนไดสวนเสียภายในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 

ข้ันต่ําจํานวนรอยละ  10  ของจํานวนผูมีสวนไดสวนเสียภายใน แตจะตองมี

จํานวนไมนอยกวา  30  ตัวอยาง กรณีหนวยงานมีผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

จํานวนนอยกวา  30  คน  ใหเก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายในท้ังหมด  

กรณีหนวยงานมีผูมีสวนไดสวนเสียภายในจํานวนมากกวา 4,000  คน  ใหเก็บ

ขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายในไมนอยกวา 400 ตัวอยาง  

  2) ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก การกําหนดขนาดกลุม

ตัวอยางข้ันต่ําจํานวนรอยละ  10  ของจํานวนผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก แต

จะตองมีจํานวนไมนอยกวา  30  ตัวอยาง  กรณีหนวยงานมีผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอกจํานวนนอยกวา  30  คน ใหเก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอกท้ังหมด  กรณีหนวยงานมีผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกจานวนมากกวา  

4,000  คน  ใหเก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกไมนอยกวา  400 

ตัวอยาง  

  3) เว็บไซตของหนวยงาน เก็บขอมูลจากเว็บไซตหลักของ
หนวยงานทุกหนวยงาน 
 
 



   -การเก็บรวบรวมขอมูล  
   การเก็บรวบรวมขอมูล จะดําเนินการผานระบบเทคโนโลยี 
  สารสนเทศรองรบัการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

ของหนวยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment System 
: ITAS)  ซ่ึงเปนศูนยกลางในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีสามารถบริหารจัดการ
ขอมูลไดอยางรวดเร็ว และทําใหการดําเนินการประเมินสามารถทําไดอยาง
รวดเร็วและเปน มาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ ดังนี้  

   -การเก็บรวบรวมขอมูลแบบ IIT ดําเนินการ ดังนี้  
    (1) นําเขาขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายใน โดยให 

  หนวยงานระบุจานวนของผูมีสวนไดสวนเสียภายในลงในระบบ ITAS ท่ีทํา 

  งานใหกับหนวยงานภาครัฐมาเปน ระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันท่ี 

  นําเขาขอมูลลงในระบบ ITAS (ผูดูแลระบบของหนวยงานเปนผูกรอกขอมูล 

  และผูบริหารจะตองตรวจสอบและอนุมัติขอมูลในระบบ ITAS)  

    (2) เก็บรวบรวมขอมูลแบบ  IIT โดยใหหนวยงานนํา URL  

  หรือ QR code ชองทางการเขาตอบแบบสํารวจ  IIT  ของหนวยงาน ไป 

  เผยแพรและประชาสัมพันธแกผูมีสวนไดสวนเสียภายในของหนวยงาน โดย 

  หนวยงานควรคํานึงถึงชองทางการเผยแพรท่ีผูมีสวนไดสวนเสียภายในจะ 

  สามารถเขาถึงไดอยางสะดวกและการเผยแพรครอบคลุมท่ัวถึงทุกสวน 

  งานและทุกระดับของหนวยงาน  จากนั้น  ผูมีสวนไดสวนเสียภายในจะเขา 

  มาตอบแบบสํารวจ IIT ดวยตนเองผานทาง URL หรือ QR code ซ่ึงจะเปน 

  การตอบเขาสูระบบ ITAS โดยตรง  

   -การเก็บรวบรวมขอมูลแบบ EIT ดําเนินการ ดังนี้  

  นําเขาขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก โดยใหหนวยงานระบุจํานวน

ประมาณการจํานวนผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก และกรอกรายชื่อตัวอยางผูมีสวน

ไดสวนเสียภายนอกของหนวยงานตามแบบฟอรมและตามท่ีสานักงาน ป.ป.ช. หรือ

คณะท่ีปรึกษาแนะนํา (ผูดูแลระบบของหนวยงานเปนผูกรอกขอมูลและผูบริหาร

จะตองตรวจสอบและอนุมัติขอมูล)  

   -เก็บรวบรวมขอมูลแบบ EIT ดําเนินการ 3 วิธีการ ดังนี้  

    (1) ใหหนวยงานนําURL หรือ QR code ไปเผยแพรและ
  ประชาสัมพันธแกผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกของหนวยงานท่ีมารับบริการหรือมา 
  ติดตอกับหนวยงาน  โดยหนวยงานควรคํานึงถึงชองทางการเผยแพรท่ีผูมีสวนได 
  สวนเสียภายนอกจะสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกจะ 

เขามาตอบแบบสํารวจ EIT ดวยตนเองผานทาง URL หรือ QR code ซ่ึงจะเปน
การตอบเขาสูระบบ ITAS โดยตรง  

    (2) คณะท่ีปรึกษาการประเมินจะวิเคราะหผูมีสวนไดสวน 
เสียภายนอกท่ีสําคัญของหนวยงาน  เพ่ือใหสามารถเก็บรวบรวมขอมูลท่ีมีคุณภาพ
สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน  จากนั้นจะกําหนดแนวทางและดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลตามหลักทางวิชาการ  ท้ังนี้  อาจเก็บขอมูลจากรายชื่อผูมีสวนได
สวนเสียภายนอกตามท่ีหนวยงานจัดสงขอมูลในระบบ 



ITAS  หรือ อาจขอรับขอมูลเพ่ิมเติม หรืออาจขอเขาเก็บรวบรวมขอมูล
ภาคสนามท่ีหนวยงาน  หรือแหลงขอมูลตามท่ีสานักงาน  ป.ป.ช. กําหนด 

(๓) ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก  สามารถเขามาตอบ 

แบบสํารวจ  EIT ของหนวยงานได โดยการคนหาชองทางการเขาตอบจาก

ระบบ ITAS เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกท่ีเคยมารับบริการหรือมาติดตอ

กับหนวยงานในป พ.ศ. ๒๕๖๓  ไดมีโอกาสไดเขามาตอบแบบสํารวจ EIT ได

ดวยตนเองในระบบ ITAS โดยตรง ท้ังนี้ หากหนวยงานมีขอสงสัยเก่ียวกับแนว

ทางการปฏิบัติสามารถสอบถามและขอรับคําแนะนาจากคณะท่ีปรึกษาการ

ประเมินเพ่ือใหดําเนินการใหถูกตอง รวมไปถึงคณะท่ีปรึกษาการประเมินอาจมี

การสอบทานหรือสุมตรวจสอบการดาเนินการขอหนวยงานใหเปนไปตาม

แนวทางท่ีกําหนด เพ่ือใหการเก็บรวบรวมขอมูลแบบ EIT ไดขอมูลท่ีมีคุณภาพ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องอ่ืนๆ 
  

                               -ไมมี- 
 
ปดประชุมเวลา  ๑5.30 น. 
 
 
 

        
                                       ลงชื่อ......................................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                    (นายกัมปนาท บตุรโต) 
                  รองปลัดเทศบาล  
     

 
 

                                        ลงชื่อ.....................................................กรรมการและเลขานุการ/ผูบันทึก       
                                                  (นางสาวจิดาภา  เรืองเดช) 
                                                        นิติกรชํานาญการ 
        

 
 

                             ลงชื่อ.....................................................กรรมการและผูชวยเลขานุการ/ผูพิมพ  
                                                (นางสาวสุธัญญารัตน พานโน)                                         
                      ผูชวยนิติกร                                                         
 
 
        


