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ค าน า 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and 
Transparency Assesment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีเจตนามุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานตนเองและน าเข้าข้อมูล
ผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและ
การปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของ
ประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐและส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นไป สามารถยกระดับมาตรฐานการด าเนินการตามหลัก
ธรรมาภิบาล ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 
 

  รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ(Integrity and Transparency Assesment : ITA) ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดตามที่
ก าหนด ซึ่งผลคะแนนจะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ในงบประมาณ พ.ศ.
2563 ที่ผ่านมา รวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา การจัดท าแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 

  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วย
สนับสนุน ส่งเสริมและยกระดับระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินการนี้ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล  

 
 
 
 
 

              ส านักปลัด 
         องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  

        มกราคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการวิเคราะห์ 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
********* 

 
 1. หลักการและเหตุผล  
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา เครื่องมือ
การประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้  หน่วยงาน
ภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA) ” ปัจจุบันการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ 
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ .ศ.2560-2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็น การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริต เชิง
รุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้ 
รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ  
ด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

 
 2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 
อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตั้งแต่ปี 2561-2563 ดังนี้ 
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 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 57.91 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ระดับ 
D และผลคะแนนรายตัวชี้วัดทั้ง 10 ชี้วัดดังนี้ 

 

 
 
 
 เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่าตัวชี้วัดการ ปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับ 85.72 และการป้องกันการทุจริต
ได้คะแนน 12.50 ซึ่งเป็นส่วนที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุงมากท่ีสุด เนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด  
 จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ประจ าปี 2563” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 
ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินขององค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ จาก 3 แบบวัด  คือ 
 
 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
 2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
 3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
 จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด และไม่มีแบบวัดใดผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป)  
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ผลคะแนนการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ดังนี้ 

 

 
 
   1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องรวมทั้งหลักการมีส่วนรวมของประชาชน  
 1. จุดแข็ง ของการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1. การปฏิบัติหน้าที่ ข้อ I1-I6  
โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ 85.72 จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 
ปฏิบัติงานหรือด าเนินการ ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการ
ด าเนินงานที่เป็นไป ตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดีหน่วยงานควรให้
ความส าคัญมากขึ้น ในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกัน
เป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน  
  2. จุดอ่อน ของการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 2. การใช้งบประมาณ ข้อ I7-I12  
โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ 75.48 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการ
ด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า 
เป็นไปตามวัตถุประสงค ์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ 
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า 
หน่วยงาน ควรให้ความส าคัญกับการสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
และการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
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 3. ข้อเสนอแนะการพัฒนาข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นที่ควรพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การก ากับ
ติดตาม 

1. การปฏิบัติ
หน้าที่  

1. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน 
ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่าง
ชัดเจน  
2. สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการ
ให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้
โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิด
ความลับของผู้ให้ข้อมูล  
3. ก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการ
พิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและ
ความสามารถ 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
 

รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุปผล  
ณ สิ้นปี 
งบประมาณ  

2. การใช้
งบประมาณ  

1. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึง
กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและ
พร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน  
2. การจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

กองคลัง รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุปผล  
ณ สิ้นปี 
งบประมาณ 

3. การใช้อ านาจ
ของผู้บริหารด้าน
การบริหารงาน
บุคคล  

1. จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน (job 
description)  
2. จัดท าหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
 

ส านักปลัด รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุปผล  
ณ สิ้นปี 
งบประมาณ 

4. การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ  

1. ด าเนินการจัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 
2. สร้างระบบการก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบ
การยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
 

รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุปผล  
ณ สิ้นปี 
งบประมาณ 
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ตัวชี้วัด ประเด็นที่ควรพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การก ากับ

ติดตาม 
5. การแก้ไขปัญหา
การทุจริต  

1. มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อม
ให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ  
2. จัดท ามาตรการการป้องกันและมีระบบการ
ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจน
และเปิดเผย  
3. การเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของ
หน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก 
 

ทุกส่วนราชการ/
กอง  

รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุปผล  
ณ สิ้นปี 
งบประมาณ 

 
  

ผลคะแนนการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดังนี้ 
 

 
 
  2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภาย เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหลักการมีส่วนรวมของประชาชน  
 1. จุดแข็ง ของการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.61 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงาน 
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ของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชน ที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการ
รับรู้เกี่ยวกับ การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่ง
จะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ  
  2. จุดอ่อน ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 71.51 เป็นคะแนนจาก 
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการ
ท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการ
ท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือ ผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 
 3. ข้อเสนอแนะการพัฒนาข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นที่ควรพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การก ากับ
ติดตาม 

6. คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

1. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและข้ันตอนการ
ให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง  
2. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและ
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

ทุกส่วนราชการ/
กอง  

รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุปผล  
ณ สิ้นปี 
งบประมาณ  
 

7. ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร  

1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
(http://www.prueyai.go.th) ให้ง่ายต่อการเข้าถึง
ข้อมูล  
2. จัดให้มีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
กันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 
3. มอบหมายให้มีผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน ใน
การปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสาร
ผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

ทุกส่วนราชการ/
กอง 

รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุปผล  
ณ สิ้นปี 
งบประมาณ 

8. การปรับปรุง
ระบบการท างาน  

1.สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหาร
และบุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  
2.ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าใน
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการได้โดยสะดวก 
 

ทุกส่วนราชการ/
กอง 

รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุปผล  
ณ สิ้นปี 
งบประมาณ 

 
 
 

http://www.prueyai.go.th/
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3. ผลคะแนนแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ดังนี้ 

 

 
 
  3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
 1. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 47.97  เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูล
ต่างๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนทราบ ใน 5 ประเด็น คือ  
 (1) ขอ้มูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานข่าวประชาสัมพันธ์ และ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
 (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้ บริการ  
 (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหา
พัสดุ  
 (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดให้เกิดการ
มีส่วนร่วมซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของ
หน่วยงาน  
  2. การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 12.50 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ  
 (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกัน
การทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต  
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 2. มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือสร้างความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งหน่วยงานควรแสดงเจตจ านงหรือค ามั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริต
ประจ าปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้งให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น 
เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  
 3. ข้อเสนอแนะ การพัฒนาข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นที่ควรพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การก ากับ
ติดตาม 

9. การเปิดเผย
ข้อมูล  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและก ากับดูแล และ
คณะท างาน  
2. ประชุมคณะกรรมการติดตามและก ากับดูแล และ
คณะท างาน เพ่ือชี้แจงปฏิทิน หัวข้อการประเมินฯ 
และพิจารณามอบหมายงาน 
3. คณะท างานจัดท า รวบรวมการเผยแพร่ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่
สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุก
ช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 
 

คณะกรรมการ
ติดตามและก ากับ
ดูแล และ
คณะท างาน  

รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุปผล  
ณ สิ้นปี 
งบประมาณ  

10. การป้องกัน
การทุจริต  
 

1. จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน 
ITA ประจ าปี 2564 ศึกษาและวิเคราะห์ผลการ
ประเมินของปีที่ผ่าน เพ่ือก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนา  
3. จัดท าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายใน
และให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม  
3. พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากร
ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
4. ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสาร
ผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

ทุกส่วนราชการ/
กอง 

รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุปผล  
ณ สิ้นปี 
งบประมาณ 

 
 
  
 
 
 
 


