
 
 

    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหำน  อ ำเภอหนองหำน  จังหวัดอุดรธำนี 
ที่   อด   ๗๕๕๐๑ / 75                      วันที่     13  เดือน กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕63 
เรื่อง  ขอรำยงำนผลกำรเข้ำร่วมประชุมชี้แจงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
        ภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เชิงพ้ืนที่ ครั้งที่ 3 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
 

 เรื่องเดิม 
 ตำมหนังสือส ำนักงำน ป.ป.ช. ที่ ปช 0009/ว 0079  ลงวันที่  13  ธันวำคม 2562 เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วม
ประชุมชี้แจงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 เชิงพ้ืนที่ ครั้งที่ 3  นั้น  

  ข้อเท็จจริง 
ตำมท่ี ข้ำพเจ้ำ นำงสำวศิริพร  วุฒิเสน ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน และนำงชัญญวรรณ        

ซุยโพธิ์น้อย ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ได้รับมอบหมำยตำมค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง
หำน ที่  84/2563  ลงวันที่  11  กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ให้พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงเดินทำงไป
รำชกำร  ให้เข้ำร่วมประชุมชี้แจงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เชิงพ้ืนที่ ครั้งที่ 3  ในวันที่  12  กุมภำพันธ์ 2563  เวลำ 08.00 - 12.00 น.  
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติขอนแก่น (KICE) ต ำบลเมืองเก่ำ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
เพ่ือให้หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกรอบและแนว
ทำงกำรประเมินให้เป็นไปตำมมำตรฐำน และทิศทำงเดียวกัน  จึงขอรำยงำนผลกำรเข้ำร่วมประชุมชี้แจง ดังนี้   

  กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  มีกำรก ำหนดกรอบระยะเวลำกำรประเมิน
ในช่วงเดือนเมษำยน - เดือนสิงหำคม พ.ศ.2563  โดยแบ่งเป็น 10 ขั้นตอน ดังนี้ 

- อปท. ลงทะเบียนเข้ำใช้งำนระบบ  ห้วงเดือนเมษำยน 2563 
- อปท. น ำเข้ำข้อมูลในกำรประเมิน  ห้วงเดือนเมษำยน 2563 
- อปท. เก็บข้อมูลแบบส ำรวจ IIT  ห้วงเดือนพฤษภำคม - เดือนมิถุนำยน 2563 
- อปท. เก็บข้อมูลแบบส ำรวจ EIT  ห้วงเดือนพฤษภำคม - เดือนมิถุนำยน 2563 
- อปท. ตอบแบบส ำรวจ OIT  ห้วงเดือนพฤษภำคม 2563 
- คณะที่ปรึกษำตรวจและให้คะแนนแบบส ำรวจ OIT  ห้วงเดือนมิถุนำยน 2563 
- คณะที่ปรึกษำประมวลผลคะแนน  ห้วงเดือนกรกฎำคม 2563 
- คณะที่ปรึกษำวิเครำะห์ผลและให้ข้อเสนอแนะ  ห้วงเดือนกรกฎำคม 2563 
- คณะที่ปรึกษำกลั่นกรองและน ำเสนอผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง 
- ประกำศผลเผยแพร่รำยงำนผลกำรประเมิน 

โดยทำงวิทยำกรบรรยำยชี้แจง เสนอแนะให้หน่วยงำนที่รับกำรประเมินแต่งตั้งคณะท ำงำน เพ่ือให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรน ำเข้ำข้อมูล และเก็บข้อมูลแบบส ำรวจได้ครบถ้วนและทันห้วงกรอบระยะเวลำกำรประเมิน ซึ่งกำรประเมิน
จะท ำกำรประเมินทำงระบบสำรสนเทศ ระบบ ITAS หรือ http://itas.nacc.go.th  คือ   1. มีกำรจัดเก็บกลุ่ม
ตัวอย่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน หรือบุคลำกรภำยในส ำนักงำนที่มีอำยุกำรท ำงำน 1 ปีขึ้นไป ทั้งหมด และต้อง      
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ไม่น้อยกว่ำ 30 คน  โดยให้หน่วยงำนน ำ URL หรือ QR code ช่องทำงกำรเข้ำตอบแบบส ำรวจไปเผยแพร่และ
ประชำสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในให้สำมำรถเข้ำถึงและตอบแบบส ำรวจทำงระบบสำรสนเทศด้วยตนเอง   2. 
มีกำรจัดเก็บกลุ่มตัวอย่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก ร้อยละ 10 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกท้ังหมด และต้องไม่
น้อยกว่ำ 30 คน  โดยให้หน่วยงำนน ำ URL หรือ QR code ช่องทำงกำรเข้ำตอบแบบส ำรวจไปเผยแพร่และ
ประชำสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกให้สำมำรถเข้ำถึงและตอบแบบส ำรวจทำงระบบสำรสนเทศด้วยตนเอง   
3. มีกำรจัดเก็บข้อมูลจำกเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน  โดยให้หน่วยงำนที่ได้รับกำรประเมินน ำ URL หรือ QR code 
ข้อมูลของหน่วยงำนในเว็บไซต์ไปกรอกในระบบ ITAS หรือ http://itas.nacc.go.th  โดยวัตถุประสงค์ของกำร
ประเมินนั้น จะวัดจำกประชำชน สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลของหน่วยงำนที่ได้รับกำรประเมินหรือไม่  วัดกำรรับรู้ของ
ประชำชนในกำรบริกำรของหน่วยงำนที่ได้รับกำรประเมินมำกน้อยเพียงใด  และวัดกำรบริหำรภำยในของหน่วยงำนที่
ได้รับกำรประเมินมีควำมโปร่งใส และเป็นธรรมหรือไม่  ข้อมูลในกำรประเมิน ใช้ข้อมูลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 ถึงปัจจุบัน  และทำงวิทยำกรบรรยำยชี้แจงได้เสนอแนะ
ให้หน่วยงำนที่ได้รับกำรประเมินควรมีกำรประชุมแจ้งผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐในปีงบประมำณที่ผ่ำนในเชิงวิเครำะห์ ปรับปรุง เสนอแนะกำรประเมิน  เพ่ือน ำไปปรับปรุง แก้ไข 
และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล กำรบริกำร  โดยทุกขั้นตอนกำร
ประเมินจะต้องด ำเนินกำรน ำเข้ำข้อมูลให้ทันกรอบระยะเวลำที่ก ำหนด หำกไม่ทันจะไม่สำมำรถประมวลคะแนนได้ ซึ่ง
ทุกขั้นตอนกำรใช้งำนระบบจะต้องมีผู้ดูแลระบบน ำเข้ำข้อมูลจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำนหลัก  และผู้บริหำรของ
หน่วยงำนเป็นผู้ด ำเนินงำนตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลที่น ำเข้ำ  คะแนนและระดับผลกำรประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือ
ค่ำคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลกำรประเมิน 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 

โดยรำยละเอียดเอกสำรประกอบกำรประชุมชี้แจงได้แนบมำพร้อมหนังสือนี้ 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
-  ขอเสนอเพ่ือพิจำรณำแต่งตั้งคณะท ำงำน เตรียมควำมพร้อมในกำรจัดเตรียมข้อมูลในกำรด ำเนินงำนของ

หน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  เพ่ือเตรียมรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำและด ำเนินกำรต่อไป  

 

        (ลงชื่อ)                                    . 
                                                     (นำงสำวศิริพร   วุฒิเสน) 
                                 เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน  

http://itas.nacc.go.th/
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-  ความเห็นหัวหน้าส านักปลัด.................................................................................................. 
............................................................................................................................. ....................... 

 
 

                (ลงชื่อ)                                                .     
               (นำงวนิดำ   ปะพะวะ)                               
                             หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 

-  ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน...................................................... 
............................................................................................................................. ....................... 

 
 

                (ลงชื่อ)                                                .     
              (นำยพิสิษฐ์  สร้อยวิทยำ)                               

             รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหำน 

-  ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน...................................................... 
...........................................................................................................................................  

 
 

                (ลงชื่อ)                                                .     
             (นำงสำวสิริกร  แก้วเจริญ)     
               ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหำน 

-  ความเห็นของผู้บริหาร 

  (   ) อนุมัติ ตำมที่เสนอ 

  (   ) ไม่อนุมัติ ตำมที่เสนอ 

  (   ) อ่ืนๆ      . 
    
 
 

                                           (ลงชื่อ)                                                .       
                        ( นำงบัวเงิน    รอดขันเมือง )                                                  

                   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหำน 
 
 


