
หัวใจ  ITA 

 

 

 

“ผู้บริหารต้องแสดงเจตจ านงหรือค ามัน่สญัญา 

วา่จะปฏิบตัิงานด้วยความซื่อสตัย์สจุริต  โปร่งใส   

และยดึหลกัธรรมาภิบาล   

ผู้ปฏิบตัิต้องจริงจงัเน้นกระบวนการการมีสว่นร่วม   

ท างานเป็นทีม  น าประสบการณ์มาปรับปรุง   

พฒันาเพื่อสะท้อนภาพลกัษณ์เชิงบวก 

ให้กบัองค์กร  สง่ผลตอ่การยกระดบั 

คา่ดชันีการรับรู้การทจุริต   

CPI  ของประเทศชาติ” 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
      โทร/โทรสาร  : 043-816061   
      อีเมล : info@kalasin-pao.go.th 
      เว็บไซต์ : www.kalasin-pao.go.th 
 
 

 
 
 

 
 
 

การบริหารจัดการองค์กรเพ่ือยกระดับ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของหน่วยงานภาครัฐ 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

คุณภาพชีวิตดี  วิถีพอเพียง  คู่เคียงวัฒนธรรม 
มุ่งน าการศึกษา  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ ์
 

 

ท าไมต้องประเมิน  ITA 

- เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเดน็การต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมชิอบ 

-  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐรับทราบถึงสถานะระดบั
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  ว่ามีการ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลมากน้อยเพียงไร 

- เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทราบว่าเจ้าหน้าที่ในองค์กร     
ในภาพรวมปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมหรือไม่               
อยู่ในระดับใด  มีข้อที่ควรพัฒนาปรับปรุงข้อใดบ้าง 

-  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบตัิงานดว้ยความ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นทีพ่ึ่งพึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

-  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทราบว่าประชาชนผู้มารับ
บริการ  ในองค์กรมีความพงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
หรือไม่  อยู่ในระดับใดมีข้อที่ควรพัฒนาปรับปรุงใดบ้าง 

-  เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทีด่ีของหน่วยงานภาครัฐ  ทั้งใน   
ส่วนของหน่วยงานที่รบัการประเมินและหน่วยงานใน
ภาพรวม 

-  ยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต  
(Corruption Perceptions Index : CPI)   

      สูงกว่าร้อยละ  50  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ 
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ขั้นตอบการด าเนินงาน 
 

     ขั้นตอน   การด าเนินงาน 
1. เตรียมคน 
√ ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วน 
   ราชการ 
√ ผู้รับผิดชอบหลัก 
√ ผู้ปฏิบัติงาน 
   ผู้ดูแลระบบ (Admin) 
√ ผู้สนับสนุน 
√ ผู้มีความรู้เฉพาะด้าน 
√ บุคลากรทั้งหมด 
   ในองค์กร/ประชาชน 

ให้ความส าคญั  พูดคุย  ช้ีแจง  
ท าความเข้าใจ  ประชุม 
ปรึกษาหารือ  มีข้อตกลง 
ร่วมกัน  แบ่งงานกันท า  ท างาน
เป็นทีม 

2.  เตรียมข้อมูล 
√  จ านวนผู้มีส่วนไดเ้สียภายใน 
√  จ านวนผู้มีส่วนไดเ้สีย 
   ภายนอก 
√  เอกสารหลักฐานการ 
   ประกอบการประเมิน 
√  ด าเนินงานตามเกณฑ์ช้ีวัด 
   และขั้นตอนการประเมิน 
   ที่ก าหนด 

ช้ีแจงท าความเข้าใจ   
ก าหนดเวลากรอกข้อมูล 
การประเมินในระบบ  ITAS 
ติดตาม  และตรวจสอบ 

3.  เตรียมเคร่ืองมือ 
√  เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ใช้งานได้เข้าถึงข้อมูลง่ายและ 
ทุกเวลา มีเจ้าหน้าท่ีผู้มคีวามรู ้
ความช านาญเฉพาะด้านดูแล  
อัพเดตข้อมูลตลอดเวลา 

4.  ด าเนินงานตามเกณฑ ์
ชี้วัด/ ขั้นตอน/ระยะเวลา 
การประเมินที่ก าหนด 

ด าเนินงานให้แล้วเสรจ็ก่อน 
ก าหนดระยะเวลา / ตรวจสอบ  
และอนุมัต ิ

5.  ผลการประเมิน  และ 
เตรียมความพร้อมส าหรับ
ประเมินปีถัดไป 

แจ้งผลการประเมิน 
ประชุมถอดบทเรียนเพื่อใช้เป็น 
แนวทางด าเนินงานในปีถัดไป 
 
 

การประเมิน 

 เครื่องมือ  การด าเนินงาน 
1. IIT 

วัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายใน 
√  จ านวน  30  ข้อ 
ข้อควรระวัง  ต้อติดตาม
และ  ส่งเสริมใหต้อบภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดและต้อง
ไม่น้อยกว่าจ านวน 
กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า 

√ ระบุจ านวน/กรอกข้อมูลและ    
  ตรวจสอบและอนุมัต ิ
√ ระบ ุITAS  แสดงช่องทาง 
  การเข้าตอบผ่าน URL หรือ   
  QR code   
√ หน่วยงานน า URL หรือ 
  QR code เผยแพร่   
  ประชาสัมพันธ์ในช่องทาง        
  ประชาสัมพันธ์ของ  หน่วยงาน 

2.  EIT 
วัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายนอก 
√  จ านวน  15  ข้อ 
ข้อควรระวัง  หน่วยงาน
ต้องช้ีแจงท าความเข้าใจ 
ให้กลุ่มตัวอย่างทราบและ
ติดตามขอความร่วมมือให้
ตอบภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

√ ระบุจ านวน/กรอกข้อมูลและ   
  ตรวจสอบและอนุมัต ิ
√ ระบบ  ITAS แสดงช่อง  
  ทางการเข้าตอบผ่าน  URL    
  หรือ QR code  
√ หน่วยงานน า  URL หรือ QR   
   code เผยแพร่ประชาสมัพันธ์   
   ในช่องทางประชาสัมพันธ์ของ  
   หน่วยงาน 
√ ผู้มีส่วนไดเ้สียค้นหาช่องทาง 
   การเข้าตอบโดยตรง 

3. OIT 
วัดการเปิดเผยข้อมูลของ
หน่วยงานตามเกณฑ์ชี้วัด
การประเมินจากเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
√  จ านวน  43  ข้อ 
ข้อควรระวัง  ต้องเข้าใจ 
รายละเอียดของค าถาม/ 
ตอบให้ครบถ้วนทุกค าถาม 
และรักษาเว็บไซต์ให้เข้าถึง 
ได้ทุกช่วงเวลาที่ก าหนด 

√ ตอบค าถาม  มี/ไมม่ี  พร้อมทั้ง 
   ระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู ่
   แหล่งที่อยู่ข้อมูลและระบ ุ
   ค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบ 
   ค าตอบ 
√  กรอกข้อมูล/ตรวจสอบ/อนุมตั ิ

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

 ปัญหาอุปสรรค  แนวทางแก้ไข 
ผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญ 
และประกาศเจตจ านงหรือ
ให้ค ามั่นสัญญาว่าจะ
ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริต โปร่งใส และเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

- ชี้แจงให้ทราบถึงความส าคัญของการ
ประเมิน 
- ประกาศเป็นนโยบาย ติดตาม 
สอบถาม แก้ปัญหา ให้ก าลังใจ 

ผู้ปฏิบัติ/การเปล่ียน 
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 

มอบให้ผู้มีหน้าท่ีโดยตรงหรือผู้ท่ีอาสา 
(เต็มใจไม่บังคับ) ไม่เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ
ถ้าไม่จ าเป็น 

ผู้สนับสนุน/ไม่มีทีมงาน 
 

ชี้แจงให้ทราบถึงความส าคัญ / 
มีข้อตกลงร่วมกัน  ให้มีแอดมิน  
เพิ่มขึ้นเพื่อแบ่งงานกับท า  
ท างานเป็นทีม และติดตามใกล้ชิด 

ความร่วมมือของบุคลากร
หน่วยงาน 

ชี้แจงท าความเข้าใจ/ประชุมหารือทุก
ส่วนราชการ และประชุมแอดมิน 

1. เจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร
กลัว เกรงหน่วยงาน ป.ป.ช. 
2. ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มตัวอย่างที่จะต้องตอบ
แบบสอบถาม/ค าถามกลัว
เกรงหน่วยงาน 

ชี้แจงท าความเข้าใจ/ติดตามสอบถาม 
และประชาสัมพันธ์ให้เข้าในขั้นตอนวิธี
ปฏิบัติการเข้าตอบในระบบ  ITAS 

การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ 

- จัดท าแนวทางปฏิบัติฯ และประกาศ
นโยบายให้บุคลากรทราบ 

เว็บไซต์ของหน่วยงาน สรรหาผู้มีความรู้ความสามารถดูแล
และอัพเดตข้อมูลตลอดเวลา              
เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริต 
เพิ่มช่องทาง E-Service 

อนุมัติการประเมิน 
ไม่ส าเร็จ/อนุมัติการประเมิน
ไม่ทันภายในก าหนด 

ผู้รับผิดชอบหลักต้องติดตามใกล้ชิด
และให้แล้วเสร็จก่อนระยะเวลาท่ี
ก าหนดเพื่อป้องกันความผิดพลาด 

 

 


