
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี 
อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 



 
 

ค าน า 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) มีเจตนารมณ์เพ่ือมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
 
  รายงานฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ในรอบปีที่
ผ่านมา (ปี 2562) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการ
จัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 
  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จ าสามารถยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) สะท้องถึงภาพลักษณ์เชิงบวกให้หับ
หน่วยงาน และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของ
ประเทศไทยให้มีอันดับ และค่าคะแนนที่สูงขึ้นต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี 

  มกราคม 2564 
 
 
 
 



 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับ
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: 
ITA) ได้ถูกก าหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มี
การปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการ
ด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
   
  เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี 
จึงได้จัดท ารายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ในปีที่ผ่านมา (ปี 2563) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะ
ในการจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น  
  
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี อ าเภอ
พรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2563) 

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลบะฮี มีค่าคะแนนเท่ากับ 78.96 คะแนน อยู่ในระดับ B มีรายละเอียดดังนี้  

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  

2. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ  

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐาน
ต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการ
เข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม  



 
 

 

รายงานผลการประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

 

 
  เมื่อพิจารณาพบว่า ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับ 90.28 ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงที่สุด 
รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับ 87.99 และตัวชี้วัดที่ได้คะแนนที่น้อยที่สุดในปี พ.ศ. 
2563 คือตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ 62.50จากข้อมูลสามารถสรุปได้ว่าจุดแข็งของการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร คือ 
การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน และจุดอ่อน คือ การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่างของ



 
 

หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ 1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต การมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 2) มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  ได้แก่ มาตรการภายใน
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นดังกล่าวข้างต้นแสดงถึงการให้
ความส าคัญต่อผลการประเมินเพ่ือน าไปสู้การจัดท ามาตรฐานส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการ
ติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 3.1 ประเด็นจุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่า 80) มีดังนี ้  
  ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล 
  ตัวชี้วัดที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่ 
  ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
  ตัวชี้วัดที่ 4 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  ตัวชี้วัดที่ 5 การใช้งบประมาณ 
  ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 3.2 ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนน้อยท่ีสุด) 
  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  
 
 
4. ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น (ทั้ง 3 เครื่องมือ) 
 4.1 การประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2563) 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ก า ร ใ ช้
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

การประเมินการรับรู้บุคคลภายใน (IIT) ต่อการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวกับ
พฤติการของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สิน
ของทางราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง
หรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ  

หน่วยงานต้อง จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการก ากับ
ดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และ
การลงโทษอย่างเคร่งครัด 
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4.2 การประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2563) 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
การปรับปรุงการท างาน ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้

มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบ
การท างานในประเด็นที่เก่ียวข้องกับ
การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้ง
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท างานของหน่วยงาน
ให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการเปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามา
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการด้วย  

ควรด าเนินการดังนี้ 1) คุณภาพการ
ด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ระบบและขั้นตอนการให้บริการงาน
ด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริม
ให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูน
ทักษะและความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
 2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดท า
สื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูล
บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้
ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการ
ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 
3) การปรับปรุงระบบการท างาน 
สร้างกระบวนการปรึกษาหารือ
ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือ
ร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน า
ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
และมาตรฐานการให้บริการได้
โดยสะดวก 

 

 

 

 



 
 

4.3 การประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2563) 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
การป้องกันการทุจริต ประเมินผลการเผยแพร่ข้อมูลบน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนทราบ เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือเปิดเผย
การด าเนินการต่างของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 
ประเด็น คือ 1) การด าเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต การมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร การประเมินความ
เสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
2) มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  
ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

 

1) การเปิดเผยข้อมูล  เน้นการ
เผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้าน
การบริหารงานทั่วไป งบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและ
การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทาง
การปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป และการให้บริการ
ผ่านระบบ e-service โดยต้อง
เผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่
สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้
โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็น
การเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานโดยตรง  
2) การป้องกันการทุจริต  จั ด
ประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการ
ประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและ
วิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่
ผ่านมาเ พ่ือก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท า
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ภายในและให้มีการก ากับติดตาม
การน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ 
ความรู้ความสามารถของบุคลากร
ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการ
ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการ
ติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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5. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ให้ดีขึ้น 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการ
ปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

ม า ต ร ก า ร ส ร้ า ง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน  

จัดท าบันทึกข้อตกลง
ในการปฏิบัติงานด้วย
ด้วยความโปร่งใส 

1. ผู้รับผิดขอบ
ด าเนินการจัดท า
บันทึกข้อตกลง 
2.   ผู้บริหาร
ประกาศหลักเกณฑ์ 
หรือมาตรการ เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ และ
บุคคลภายนอก
รับทราบ  
3. ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการเผยแพร่
มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานบนเว็บไซต์ 
หลักของหน่วยงาน  
 

ส านักปลัด รายงานผลการ
ด า เนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน  

ม า ต ร ก า ร ส ร้ า ง
ความเข้าใจให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน 

จัดท าบันทึก
ข้อตกลงหรือคู่มือ
ประชาสัมพันธ์ที่
ผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน
ยังไม่เข้าใจ 

1. ผู้รับผิดขอบ
ด าเนินการจัดท า
บันทึกข้อตกลง/คู่มือ 
2.   ผู้บริหาร
ประกาศหลักเกณฑ์ 
หรือมาตรการ เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ รับทราบ  
หลักของหน่วยงาน  
 

ส านักปลัด รายงานผลการ
ด า เนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน  

มาตรการเปิดเผย
ข้ อ มู ล เ พื่ อ ส ร้ า ง
ความโปร่งใส 

จัดท าค าสั่งมอบหมาย
หน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติงาน
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามหัวข้อการประเมิน
คุณธรรมและความ

1. ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการจัดท า
ค าสั่ง 
2.   ผู้บริหารแจ้ง
ประกาศค าสั่ง เพ่ือให้

ส านักปลัด รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
ค าสั่ง 
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน 



 
 

โปร่งใสในการ
ด าเนนิงานของ
หน่วยงานภาครฐั  

เจ้าหน้าที่ รับทราบ  
3. เจ้าหน้าที่
ด าเนินการตามค าสั่ง 
 

 
 
 
         นางรวีวรรณ สุดเสน่หา 

                                                              ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด 
ผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี 
เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

         ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่ว
ประเทศ เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยใช้แนวทางการประเมินและ
เครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ก าหนดโดยจะเป็นการประเมินผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือระบบ ITAS ตามเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2564 (Integrity Transparency Assessment : ITA) ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการประเมิน  จึงได้มอบหมายการปฏิบัติงาน ดังนี้  

 
ล าดับ

ที ่
เรื่อง ผู้รับผิดชอบ 

1 ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อย
กว่า 30 คน ประกอบด้วย 

1. ผู้บริหาร 
2. พนักงานส่วนต าบล/

พนักงานครู 
3. ลูกจ้างประจ า 
4. พนักงานจ้าง 

2 ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตัวชี้วัดตาม
คู่มือการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

01-06 ส านักปลัด 
07 ทุกกองราชการ 
08-012 ส านักปลัด 
013-016 ทุกกองราชการ 
017 ส านักปลัด 
018-024 กองคลัง 



 
 

025-032 ส านักปลัด 
025-032 ส านักปลัด 
033 ทุกกองราชการ 
034-043 ส านักปลัด 

3 การปฏิบัติงานในระบบ ITAS 
1. ผู้บริหารระบบของหน่วยงาน 
2. ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน 

 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
หัวหน้าส านักปลัด 

 
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการเก็บรวบรวมแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ให้รวบรวมข้อมูล

ให้แล้วเสร็จภายวันที่ 10 เมษายน 2564 เพ่ือผู้ดูแลระบบของหน่วยงานด าเนินการน าข้อมูลลงในเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและปฏิบัติงานในระบบ ITAS ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ภายวันที่ 30 เมษายน 2564 ตามกรอบระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติก าหนด 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

สั่ง ณ วันที่  1 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  

 

 

      
               (นายสุกันท์ สุนันธรรม) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


