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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
********************* 

 หลักการประเมิน 
 แนวคิด “Open to  Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญของการประเมิน ITA ที่มาจาก 
“เปิด” 2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบ
การด าเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
และประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความคิดเห็นต่อ
หน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง 2 ประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีความโปร่งใสและน าไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน 
 ทั้ งนี้  การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๖ ไม่ ได้มุ่ งเน้นให้หน่วยงานที่ เข้ารับ                   
การประเมินปฏิบัติเพียงเพ่ือให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการ
ปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือให้ เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ                       
มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 
(๘๕ คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8๔ ตามที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 21 
การต่อต้านการทจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) ต่อไป 
 เครื่องมือในการประเมิน 
 เครื่องมือในการประเมินประกอบด้วย 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1 . แบบวัดการรับ รู้ ของผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยภ าย ใน  ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) 
  เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บ
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อหน่วยงานที่
ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการ
ปรับปรุงระบบการท างาน 
 3. แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุURL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่
ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล(ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 
ข้ อมู ล พ้ื นฐานการบริ หารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพั ฒนาทรัพยากรบุ คคล                
และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่การด าเนินการ
เพ่ือป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต) 
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 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) ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผล
การประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 8๐  
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๕ ของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
คะแนนภาพรวมหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก  : 83.6๖ คะแนน ระดับผลการประเมิน B 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ได้วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    
โดยจ าแนกตามเครื่องมือการประเมิน และระบุประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข          
โดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ รวมถึงการน าผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การวิเคราะห์ผลการประเมินจ าแนกตามเครื่องมือการประเมิน 
ล าดับ เครื่องมือ 

การประเมิน 
ตัวชี้วัด คะแนน ผลการประเมิน 

๑ IIT การปฏิบัติหน้าที่ 100 ผ่านเกณฑ์ 
๒ IIT การใช้งบประมาณ 100 ผ่านเกณฑ์ 
๓ IIT การใช้อ านาจ 100 ผ่านเกณฑ์ 
๔ IIT การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 100 ผ่านเกณฑ์ 
๕ IIT การแก้ไขปัญหาการทุจริต 100 ผ่านเกณฑ์ 
๖ EIT คุณภาพการด าเนินงาน 98.45 ผ่านเกณฑ์ 
๗ EIT ประสิทธิภาพการสื่อสาร 98.01 ผ่านเกณฑ์ 
๘ EIT การปรับปรุงการท างาน 95.82 ผ่านเกณฑ์ 
๙ OIT การเปิดเผยข้อมูล 84.64 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

๑๐ OIT การป้องกันการทุจริต 37.5 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
  

 ๑) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
   ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยพิจารณาจาก
ตัวชี้วัดที่ได้รับคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน ดังนี้  
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๑.ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล 84.64 คะแนน ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ 

แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
และแนวทางการพัฒนาโดยพิจารณาจากค าถามที่ได้รับคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน 

 

ล าดับ เครื่องมือ 
การประเมิน 

ตัวชี้วัด คะแนน แนวทางการพัฒนา 

๑ OIT การเปิดเผยข้อมูล 84.64 
ประเด็นการประเมิน ก ารบ ริ ห า รแ ล ะ พั ฒ น า

ทรัพยากรบุคคล 
 หน่วยงานควรด าเนนิการ ดังนี้  

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่ใชบ้ังคับในหน่วยงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บนเว็บไซต ์อย่าง
น้อยประกอบด้วย  
1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
3) การพัฒนาบุคลากร  
4) การประเมินผลการปฏิบตัิราชการ  
5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ
ก าลังใจ  
โดยควรด าเนนิการ ดังนี้  
- ก าหนดเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคลหรือ
เจ้าหน้าที่ผูท้ี่ได้รบัมอบหมายด าเนินการ
รวบรวมและจัดหมวดหมู่มาตรฐานกลาง 
มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ ก.ถ. ก.กลาง และ ก.
จังหวัด สาหรับในพืน้ที่จังหวัดจองตนเอง 
จ าแนกเป็น 5หัวข้อตามที่กล่าวข้างต้น (1) 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2) การ
บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 3) การพัฒนา
บุคลากร    4)การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ และ 5)การให้คุณให้โทษและการ
สร้างขวัญก าลงัใจ) เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย  
- แต่ละหัวข้ออย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ใช้เป็น
ประจ าจากการประกาศของ ก.ถ. ก.กลาง 
และ ก.จังหวัด และหนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง ทั้งนี ้ข้อมูลที่นามาแสดงแต่ละ
หัวข้อต้องอย่างน้อย 1หลักเกณฑ์  
ซึ่งมีข้อควรระวัง ดังนี ้ 
- แสดงหลักเกณฑ์ฯ มีไม่ครบ5 องค์ประกอบ  

ข้อ o27 หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

๐ 
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เครื่องมือ 

การประเมิน 
ตัวชี้วัด/ตัวชีว้ัดย่อย คะแนน แนวทางการพัฒนา 

OIT การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

 หน่วยงานควรด าเนินการ ดังนี้  
แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 มีข้อมูลรายละเอียดของการ
ด าเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการ
ด าเนินการตามนโยบายหรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สรุป
ข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น 
อัตราก าลัง การแต่งตั้ง/โยกย้าย การ
ฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ โดยควรดาเนินการ ดังนี้  
-จัดท ารายงานผลฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน โดยต้องมีรายละเอียด
ข้อมูลครบถ้วน อย่างน้อยประกอบด้วย  
1)ผลการด าเนินงานตามนโยบาย/แผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
2)สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น 
อัตราก าลัง การแต่งตั้ง/โยกย้าย การ
ฝึกอบรม/พัฒนา  
3)ปัญหา/อุปสรรค  
4)ข้อเสนอแนะ  
-เผยแพร่บนเว็บไซต์เป็นรูปเล่มรายงาน 
หรือจัดท าเป็นบันทึกข้อความ เสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ/เห็นชอบ ก็ได้  
-กรณีจัดท าเป็นรายงานประจ าปีให้ระบุไว้
ในช่อง “ค าอธิบาย”ว่ารายงานผลฯ นี้ อยู่
ในส่วนใดหรือที่หน้าใดของรายงาน
ประจ าปี  
ซึง่มีข้อควรระวัง ดังนี้  
- ไม่ได้เผยแพร่รายงานฯ ไว้บนเว็บไซต์ 
หรือน ารายงานฯ ของปีอ่ืนมาตอบ  
- รายงานฯ ไม่ได้มีการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย/แผนฯ เกี่ยวกับ
ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ข้อ 028รายงานผลการบริหาร
และพัฒ นาทรัพยากรบุ คคล
ประจ าปี 

๐ 
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๒.ตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจริต 37.๕๐ คะแนน ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ 
แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)   
และแนวทางการพัฒนาโดยพิจารณาจากค าถามที่ได้รับคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน  

เครื่องมือ 
การประเมิน 

ตัวชี้วัด/ตัวชีว้ัดย่อย คะแนน แนวทางการพัฒนา 

OIT การด าเนินการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

37.50 หน่วยงานควรด าเนินการ ดังนี ้ 
แสดงประกาศเจตนารมณ์นโยบาย 
NoGiftPolicyจากการปฏิบัติหนา้ที่ ส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ไว้บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน ดังนี ้ 
1. ต้องจัดท าเป็นประกาศอย่างเปน็ทางการที่มี
การลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานท่ี
ด ารงต าแหน่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(ต้อง
เป็นผู้บรหิารสูงสุดคนปัจจุบันเท่านั้น ไม่สามารถ
ให้รองผู้บริหารรักษาราชการแทนลงนามได ้ทั้งนี ้
ในกรณีที่ผู้บริหารสูงสดุพ้นจากต าแหน่ง สามารถ
ให้รองผู้บริหารรักษาราชการแทนเป็นผู้ลงนามได ้
แต่หากในช่วงเวลาการตอบ OIT(ม.ค.- เม.ย. 
66)หน่วยงานมีผู้บริหารสูงสดุท่านใหม่แล้ว 
หน่วยงานจะต้องจัดท าประกาศท่ีลงนามโดย
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันใหม่และเผยแพร่ใหม่อีก
ครั้ง รวมถึงน าลิ้งก์ใหม่นั้นมาตอบในแบบวัด 
OIT) 
2.ประกาศฯ ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่า
ตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงาน
จะไมร่ับของขวัญและของก านลัทุกชนิดในก่อน/
ขณะ/หลังปฏิบตัิหน้าที ่ที่จะส่งผลให้เกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในปัจจุบันและ
อนาคต ประกาศฯ ต้องมีข้อความว่า “เป็น
หน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ
และของก านัลทุกชนิดจากการปฏบิัติหน้าที”่  
3.ต้องเป็นประกาศฯ ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 
ซึ่งมีข้อควรระวัง ดังนี ้ 
1.แสดงประกาศของผู้บริหารต าแหน่งอื่นที่ไม่ใช่
ต าแหน่งผู้บรหิารสูงสุดของหน่วยงาน  
2.เนื้อหาของประกาศไม่ไดม้ีวัตถปุระสงคเ์พื่อ
ประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกคนใน
หน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของก านัลทุก
ชนิดในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหนา้ที่ ที่จะส่งผล
ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต ไม่มีข้อความว่า “เป็น
หน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ
และของก านัลทุกชนดิจากการปฏบิัติหน้าที”่  
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ข้อ 034 นโยบายไม่รับของขวัญ 
(No Gift Policy) 

0 
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OIT การด าเนินการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

  

ประเด็นการ
ประเมิน 

ข้อ 037 การด าเนินการเพ่ือ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต 

๐ หน่วยงานควรด าเนินการ ดังนี้  
แสดงการด าเนินการ/กิจกรรมตาม
มาตรการในการจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 036 ดังนี้  
1.เป็นการด าเนินการตามมาตรการเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต ด้วยวิธีการ
ต่างๆ เพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิด
การทุจริตขึ้นตามข้อ 036 
2.สามารถจัดท าในรูปแบบประกาศของ
หน่วยงานหรือรายงานผลการด าเนินการ
เพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต หรือจะ
ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลในลักษณะการ
เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์การด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงานก็ได้  
3.ต้องแสดงรายละเอียดข้อมูลการ
ด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ซึ่งมีข้อควรระวัง ดังนี้  
1.ไม่ได้มีการด าเนินการตามมาตรการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ตามข้อ 036 
2. กรณีท่ีไม่มีข้อมูล หรือมีข้อมูลไม่
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ข้อ 036 ก็จะ
ไม่ได้คะแนนในข้อ 037 ด้วย เนื่องจาก
ผู้ตรวจประเมิน ไม่สามารถทราบได้ว่าการ
ด าเนินการนั้นมีความสอดคล้องกับ
มาตรการฯ อย่างไร  
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เครื่องมือ 

การประเมิน 
ตัวชี้วัด/ตัวชีว้ัดย่อย คะแนน แนวทางการพัฒนา 

OIT การด าเนินการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

 หน่วยงานควรด าเนินการ ดังนี ้ 
แสดงมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานบนเว็บไซตห์ลักของ
หน่วยงาน โดยมีการแสดงรายละเอียด  
2 ส่วน ดังนี ้ 
ส่วนที ่1 ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผล
การประเมิน ITA ของหน่วยงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยอย่างน้อย
ประกอบด้วย  
(1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรอืจุดอ่อนท่ี
จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน  
(2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึน้ท่ีมีความ
สอดคล้องกับผลการประเมินฯ โดยต้องเป็นการ
วิเคราะห์ของหน่วยงานเอง หากไม่มีข้อมูลการ
วิเคราะหผ์ลการประเมิน ITA มาแสดงจะไมไ่ด้
คะแนนท้ังในข้อ 042 และข้อ 043  
ส่วนที ่2 การก าหนดแนวทางการน าผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการส่งเสรมิคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซ่ึงสอดคล้อง
ตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมี
รายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย  
(1) การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผูท้ี่เกี่ยวข้อง  
(2) การก าหนดขั้นตอน หรือวิธีการปฏิบัต ิ 
(3) การก าหนดแนวทางการก ากบัติดตามให้
น าไปสู่การปฏิบตัิและการรายงานผล  
ทั้งนี ้สามารถตรวจสอบข้อมลูผลการประเมิน 
ITAรายตัวช้ีวัดของหน่วยงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565ไดจ้ากระบบ ITAS 
เมื่อจัดท ามาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความ
โปร่งใสตามข้อค าถามข้อ 042 แล้วเสร็จ ควรมี
การเปิดเผยและเจ้งเวียนให้บุคลากรทุกฝ่าย/
กอง/ส านักได้รับทราบและร่วมกันด าเนินการ
ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  
ซ่ึงมีข้อควรระวัง ดังนี ้ 
1.ขาดรายละเอียดตามองค์ประกอบของข้อมูล
เกี่ยวกับการวิเคราะหผ์ลการประเมิน ITAใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2.ไม่ได้ท าการวิเคราะหผ์ลการประเมิน ITAแต่น า
ข้อเสนอแนะจากระบบ ITASมาแสดงโดยตรง  
3.ไม่มีการก าหนดมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและ
ความโปร่งใส หรือก าหนดมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส ไม่สอดคล้องกับผล
การประเมิน  

ประเด็นการ
ประเมิน 

ข้ อ  04 2  มาตรการส่ ง เสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

0 
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เครื่องมือ 
การประเมิน 

ตัวชี้วัด/ตัวชีว้ัดย่อย คะแนน แนวทางการพัฒนา 

OIT การด าเนินการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

 หน่วยงานควรด าเนินการ ดังนี้  
แสดงความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินการ
ตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ 
042 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ดังนี้  
1. แสดงข้อมูลรายละเอียดการน า
มาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 042 ไปสู่
การปฏิบัติหรือด าเนินการขับเคลื่อนอย่าง
เป็นรูปธรรม การด าเนินการต้องสอดคล้อง
กับมาตรการ ตามข้อ 042  
2. ต้องเปิดเผยผลการด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสบนเว็บไซต์ โดยต้องแสดง
รายละเอียดข้อมูลให้เห็นว่ามีการน า
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายไปด าเนินการอย่างไร เมื่อไหร่  
3. แสดงการด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  
4. แสดง QR code แบบวัด EIT บน
เว็บไซต์หน่วยงาน เพ่ือให้ผู้รับบริการหรือ
ติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการ
ประเมิน ITA ของหน่วยงาน  
ซึ่งมีข้อควรระวัง ดังนี้  
1.ถ้าไม่ได้ก าหนดมาตรการตามข้อ 042
ข้อนี้ก็จะไม่ได้คะแนน เพราะไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ว่าการด าเนินการสอดคล้อง
กับมาตรการหรือไม่  
2.ไม่เปิดเผยผลการด าเนินการฯ ไว้บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน  
3.ไม่มีการน ามาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสไปปฏิบัติหรือด าเนินการ
ขับเคลื่อน จึงไม่สามารถตอบข้อค าถามข้อ 
043ได ้ 
4.การด าเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรการ
ฯ ตามข้อ 042  

ประเด็นการ
ประเมิน 

ข้ อ  04 3  มาตรการส่ ง เสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

0 
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 

  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ น ามาสู่ข้อเสนอแนะในการก าหนดมาตรการ
ในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ดังนี้ 

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข/ 
ประเด็นที่ต้องพัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ การรายงานผลและการก ากับติดตาม 
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 

-การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

ส านักปลัด งานทรัพยากรบุคคล  ๑.เมื่อผู้บริหารมีนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล หรือหน่วยงานมีแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในปีงบประมาณปัจจุบัน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องมีการจัดท ารายงาน
ผลการน านโยบายหรือแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลไปสู่การปฏิบัติ มีการจัดท าข้อมูลสถิติ
ตัวเลขให้เห็นชัดเจนในบางนโยบาย เช่น แผน
อัตราก าลัง หรือการส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม เป็นต้น จัดท ารายงานปีปัจจุบันใน
รอบ ๖ เดือน และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการตามนโยบายหรือแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลรอบปีของ 
๒.รายงานผู้บริหาร 
๓.เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและ
ช่องทางอ่ืนๆ 

๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเผยแพร่นโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดคน
ปัจจุบันหรือเผยแพร่แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มี
ผลใช้ในปีปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและ
ช่องทางอ่ืนภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท าข้อมูลรายงานผลการ
น านโยบายหรือแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลไปสู่การ
ปฏิบัติ และสรุปสถิติแผนอัตราก าลัง การบรรจุ
แต่งตั้ง สถิติการจัดส่งเจ้าหน้าที่อบรม ในรอบ ๖ 
เดือนข้อมูลปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภายในเดือน
เมษายน ๒๕๖๖  
๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท าหลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ครบทุกหลักเกณฑ์ 
ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
๔.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
๕.ผู้บริหารก ากับติดตามให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการให้ครบทุกกระบวนการขั้นตอนภายใน
ก าหนดและก าชับ เจ้าหน้าที่ เผยแพร่ข้อมูลบน
เว็บไซต์หน่วยงาน 
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ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข/ 

ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ การรายงานผลและการก ากับติดตาม 

ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 
เครื่องมือการประเมิน OIT  
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การด าเนินการ    
เพ่ือป้องกันการทุจริต 
 
-การด าเนินการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

 
 
 
 

ส านักปลัด 

๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท าการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี ๒๕๖๖ ซึ่งจะมี
การด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ก่อนที่จะจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 
๒.รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการหรือ
กิจกรรม/โครงการ ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตที่สอดคล้องกับมาตรการ
ที่ก าหนดไว้ในการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต รอบ ๖ เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ 
๓.รายงานผู้บริหาร 
๔.เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและ
ช่องทางอ่ืนๆ 

๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท าการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี ๒๕๖๖ ซึ่งจะ
มีการด าเนินการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตก่อนที่จะจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 
๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการ
ด าเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม/
โครงการ ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตที่สอดคล้องกับมาตรการ
ที่ก าหนดไว้ในการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต รอบ ๖ เดือนของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ 
๓.ผู้บริหารก ากับติดตามให้ เจ้ าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด าเนินการให้ครบทุกขั้นตอน 
และให้เป็นไปตามก าหนดระยะเวลา 

-มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต  
 

ส านักปลัด ๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการวิเคราะห์
ผลการประเมิน  ITA ปี งบประมาณ  พ .ศ . 
๒ ๕ ๖ ๕  เพ่ื อก าห น ดมาตรการ  ก าห น ด
เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบ วิธีการขั้นตอนการ
ด าเนินการและการรายงานติดตามผล  
๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานการ
ด าเนินการตามมาตรการ ระยะเวลาที่ก าหนด 
๓.รายงานผู้บริหาร 
๔.เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและ
ช่องทางอ่ืนๆ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการวิเคราะห์ผล
การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือ
ก าหนดมาตรการ ก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
วิธีการขั้นตอนการด าเนินการและการรายงาน
ติดตามผลภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 
๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานการ
ด าเนินการตามมาตรการ ภายในเดือน
เมษายน ๒๕๖๖ 
๓.ผู้บริหารก ากับติดตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการให้ครบทุกขั้นตอน และให้เป็นไปตาม
ก าหนดระยะเวลา 

 


