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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
********************* 

 หลักการประเมิน 
 แนวคิด “Open to  Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญของการประเมิน ITA ที่มาจาก 
“เปิด” 2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถ
ตรวจสอบการด าเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความ
คิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง 2 ประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้
หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและน าไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน 
 ทั้งนี้   การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับ                   
การประเมินปฏิบัติเพียงเพ่ือให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น  แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการ
ปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ                       
มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์ (58 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ต่อไป 
 เครื่องมือในการประเมิน 
 เครื่องมือในการประเมินประกอบด้วย 3  เครื่องมือ ดังนี้ 
 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) 
  เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และ
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน 
 3. แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุURL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่
แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล
จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิ ดเผยข้อมูล
(ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานการบริหารงาน การบริหารเงิน งบประมาณ การบริหารและ 
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พัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 
ตัวชี้วัดย่อย ได้แก ่การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต) 

 หลักเกณฑ์การประเมินผล 
 1. การประมวลผลคะแนน 
 การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามล าดับ ดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือ ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการ
ประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ผลการประเมินตามเป้าหมาย 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่  21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                    
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

 



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลอย อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

**************************************** 
คะแนนภาพรวมหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลอย :  86.69  คะแนน  
ระดับผลการประเมิน :  A 
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1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
1) องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลอย ได้รับผลการประเมิน (ผ่านเกณฑ์) อยู่ในระดับ A ได้คะแนน

86.69 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับผลการประเมิน (ไม่ผ่านเกณฑ์) อยู่ใน
ระดับ B ได้คะแนน 79.2๑ คะแนน เพ่ิมข้ึน 7.48 คะแนน 

2) สรุปผลการประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ดังนี้ 

เครื่องมือ ตัวช้ีวัด 2563 2564 การเปลี่ยนแปลง 

IIT 
 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 100 100 เท่าเดิม 

2. การใช้งบประมาณ 100 100 เท่าเดิม 

3. การใช้อ านาจ 100 100 เท่าเดิม 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 100 100 เท่าเดิม 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 100 100 เท่าเดิม 

EIT 
 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 92.36 93.45 เพ่ิมข้ึน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 84.38 87.97 เพ่ิมข้ึน 

8. การปรับปรุงระบบการท างาน 85.99 90.43 เพ่ิมข้ึน 

OIT 
9. การเปิดเผยข้อมูล  83.42  97.50  เพ่ิมข้ึน  

10. การป้องกันการทุจริต  31.25  50.00  เพ่ิมข้ึน  
  คะแนนเฉลี่ย  79.21  86.69    
   ระดับการประเมิน   B   A      
   3) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินมากที่สุด คือ      
  3.1 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่    
  3.2 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ    
  ๓.3 ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อ านาจ    
  3.4 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ    
  3.5 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต    
 4) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมข้ึน และได้รับคะแนนมากกว่า ๙๐ คะแนน คือ     
  4.1 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน   
  4.2 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน   
  4.3 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล   

5) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมข้ึน แต่มีค่าคะแนนน้อยกว่า ๙0 คะแนน คือ    
  5.1 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
  5.2 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

 

 



-๕- 

2. ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงานของท่านได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2564 จ านวน 86.69 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมิน
ระดับ A หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการตาม
ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA  โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูล ราวร้อยละ 5-15              
ของตัวชี้วัดหรือข้อค าถามทั้งหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็น
ปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการ
ด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้าง
ความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดี
ยิ่งขึ้น ได้แก ่

2.1 แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
หน่วยงาน โดยน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมและเป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน  

2.2 แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ หน่วยงาน
ภาครัฐของปีที่ผ่านมา โดยมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็น  ข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้อง พัฒนาให้ดีขึ้น แนว
ทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น และมีมาตรการเพ่ือ ขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล การประเมินฯ 

2.3  แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ 
เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ โดยต้องสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

2.4 เพ่ิมช่องทางการติดต่อ/รับฟังค าติชม/ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การให้บริการ
หรือมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

2.5 เพ่ิมกลไก/ปรับปรุงคุณภาพ วิธีการ และขั้นตอนการด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการและมีความโปร่งใสให้มากยิ่งขึ้น     

2.6 เพ่ิมมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานให้ชัดเจนมากข้ึน 

2.7 เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

2.8 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพ่ิม
ช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น 

2.9 เพ่ิมมาตรการก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการท างานอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

2.10 ก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และ
ให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 

2.11 เพ่ิมมาตรการก ากับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่
เลือกปฏิบัติ  
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3. ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัดที่ 7   
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
เป็ นตั วชี้ วั ดที่ มี วั ตถุป ระสงค์ เ พ่ื อ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มา
ติดต่อหรือผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสียของ
หน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ซึ่งตัวชี้วัดที่ 7 ประกอบด้วยข้อค าถาม
จ านวน 5 ข้อ พบว่าข้อค าถามที่ได้
คะแนนประเมินน้อยที่สุด 2 ข้อค าถาม 
คือ 
- E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
ชี้แจงและตอบค าถามเมื่อมีข้อกังวล
สงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่าง
ชัดเจนมากน้อยเพียงใด (87.27) 
- E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้ าหน้าที่ ในหน่วยงาน
หรือไม ่(75.34) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การชี้แจงและตอบค าถามเมื่อมีข้อกังวล
ส งสั ย เ กี่ ย ว กั บ ก า รด า เ นิ น ง า น ขอ ง
หน่วยงาน 
 
- ช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
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4. ประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 10  
การป้องกันการทุจริต 
 
 

ตัวชี้วัดที่  10 การป้องกันการทุจริต          
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
การเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการ
ด า เนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ ประกอบด้วย 2 
ตัวชี้วัดย่อย พบว่า ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 
มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
มาตรการส่ง เสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ซึ่งมี
ตัวชี้วัด 2 ข้อไม่ได้คะแนน คือ  
- O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
(0 คะแนน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- O43 การด าเนินการตามมาตรการ
ส่ง เสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน (0 คะแนน)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การแสดงการวิ เคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ข อ ง ปี ที่ ผ่ า น ม า  โ ด ย มี ข้ อ มู ล
รายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่าง 
เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มี
ความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนว
ทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การ
ปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น 
 
- การแสดงผลการด าเนินการตาม
มาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมี
ข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เ ป็ น รู ป ธ ร รม  แล ะ ต้ อ ง เ ป็ น ก า ร
ด าเนินการในปีที่รับการประเมิน 

 

 

 



 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลอย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

น ามาสู่ข้อเสนอแนะในการก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลอย ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ  การด าเนินการ  
ตัวช้ีวัดที่ 7  
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 

 

(1) หน่วยงานที่ติดต่อมีการชี้แจงและตอบ
ค าถามเมื่อมีข้อกังวลสงสั ยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีช่องทางให้ผู้มา
ติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานหรือไม่  
 
 
 

- เพ่ิมมาตรการชี้แจงและตอบค าถามเมื่อมีข้อ 
กั งวลสงสั ยจากประชาชนเกี่ ยวกับการ 
ด าเนินงานให้ชัดเจนมากข้ึน 
- ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ 
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทางที่
หลากหลายมากข้ึน  
- เพ่ิมมาตรการก ากับติดตามการท างานของ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการท างานอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล  
 
 
- เพ่ิมช่องทางการติดต่อ/รับฟังค าติชม/ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การให้บริการ
หรือมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 

- ก าชับเจ้าหน้าที่ชี้แจงและตอบค าถาม
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับ
การด าเนินงานให้ชัดเจนมากข้ึน 
- ก าชับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการ
ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือก
ปฏิบัติและท างานอย่างตรงไปตรงมาไม่
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
- ติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงานและ
ให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่ก าหนด 
- เพ่ิมช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ
ติดต่อ/รับฟังค าติชม/แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงานการให้บริการ/หรือ
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้ าหน้าที่ ในหน่ วยงานผ่ านช่องทาง
ออนไลน์ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ขอรับบริการ โดยต้องสามารถเข้าถึงหรือ
เชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
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ตัวช้ีวัด  ประเด็นการประเมิน  ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ   การด าเนินการ   
ตัวช้ีวัดที่ 10  
การป้องกันการทุจริต 
 

 

(1)  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
(2) การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม  
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   
  
  
  

- มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐของปีที่ผ่านมาโดยมีข้อมูลรายละเอียด
การวิเคราะห์ ยกตัวอย่าง เช่น ประเด็นที่เป็น 
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมิน 
ฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น  แนว 
ทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
ขอ งหน่ ว ย ง าน  เ ป็ น ต้ น  แล ะ เผ ยแพร่  
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์หลักของ 
หน่วยงาน  
- มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
หน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดการน า
มาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความ 
โปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม และต้องเป็นการด าเนินการในปี
ที่รับการประเมินและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

- จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดกรอบการ
ประเมิน ITA แต่ละตัวชี้วัดและมอบหมาย
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด 
- ก ากับติดตามเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบ
ด า เ นิ น ก า ร ให้ แ ล้ ว เ ส ร็ จ ต ามกรอบ
ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ ก า ห น ด แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ 
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน  
 
 

 
 
 



แนวทางการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสสู่การปฏิบัติ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลอย อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

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

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(1) ให้ความรู้เกี่ยวกับกรอบการประเมิน ITA 
แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

- จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดกรอบการประเมิน ITA แต่ละตัวชี้วัดและ
มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด 
 

- ส านักปลัด   
 
 
 
 
 

รายงานความก้าวหน้า
การด าเนินการ 
ตามมาตรการ  

ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2564 

(2) ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น 

-  มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ 
ผลงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ หรือข้อมูลที่ได้ด าเนินการผ่านช่องทาง
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนมากข้ึน   
  

- ส านักปลัด    
- กองคลัง   
- กองช่าง   
- กองการศึกษาฯ   

(3) เ พ่ิ มกล ไกการปรั บปรุ งคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน ก าหนดขั้นตอนการ  
ให้บริการเพ่ือให้ผู้รับบริการรับทราบผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ เช่น  
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook อบต.เกาะลอย , เว็บไซต์ของหน่วยงาน  
,บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

- ส านักปลัด    
- กองคลัง   
- กองช่าง   
- กองการศึกษาฯ   

(4) ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่
เข้ าถึ งง่ าย ไม่ซับซ้อน และเ พ่ิมช่องทางที่
หลากหลายมากข้ึน 

- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้  - ส านักปลัด   

(5) ส่งเสริมการท างานที่ค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

- ตรวจสอบและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน  - ส านักปลัด  

(6) ปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มี 
ความโปร่งใสมากข้ึน 

- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้
บุคลากร และสาธารณชนรับทราบ   

- ส านักปลัด   
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(7) เพ่ิมมาตรการก ากับติดตามการท างานของ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการท างานอย่าง 
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล  

- ก าชับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดย
ไม่เลือกปฏิบัติและท างานอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
- ติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ของหน่ วยงานว่ามีการติดต่อ 
ปฏิบัติงานและให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

- ส านักปลัด  
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานความก้าวหน้า
การด าเนินการ 
ตามมาตรการ  

ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2564 

(8) เพ่ิมมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมี
ข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานให้ชัดเจนมากข้ึน 

- ก าชับเจ้าหน้าที่ชี้แจงและตอบค าถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชน
เกี่ยวกับการด าเนินงานให้ชัดเจนมากข้ึน 
 

- ส านักปลัด  
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองการศึกษาฯ 

(9) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

- มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ วิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐของปี
ที่ผ่านมา และแสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดการน า
มาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และต้องเป็นการด าเนินการในปีที่รับการ
ประเมินและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

- ส านักปลัด  
 

(10) เพ่ิมช่องทางการติดต่อ/รับฟังค าติชม/
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานการ
ให้บริการหรือมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 

- เพ่ิมช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถติดต่อ/รับฟังค าติชม/แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานการให้บริการ/หรือช่องทางการร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือช่วย
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ โดยต้องสามารถเข้าถึงหรือ
เชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

- ส านักปลัด  
 

 


