ประกาศ
ข่าวการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
และเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียตอบแบบวัดการรับรู้ ITA
--------------------------------------------การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
transparency Assessment: ITA) ถูกกาหนดเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐ
ทั่วประเทศจะต้องดาเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและ
แนวทางในการพั ฒ นาและยกระดั บ หน่ ว ยงานในด้ านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานได้อย่า ง
เหมาะสม ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้เริ่มดาเนินการใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็ น ต้ น มาจนถึงปั จจุบันและมี การขยายขอบเขตและพัฒ นาให้ มีป ระสิ ทธิภ าพ
มากยิ่งขึ้นตามลาดับ
ส าหรั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น สานักงาน ป.ป.ช. ได้หารือกับผู้แทน
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น เพื่อกาหนดรายละเอียดบางส่ ว นให้ มีความเหมาะสมกับบริบทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และให้สามารถดาเนินการได้ในสถานการณ์เฉพาะกิจอย่างมีประสิทธิภาพให้มากที่สุดโดย
จาแนกออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ ๑) การปฏิบัติหน้าที่ ๒) การใช้งบประมาณ ๓) การใช้อานาจ ๔) การใช้
ทรัพย์สินของราชการ ๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๖) คุณภาพการดาเนินงาน ๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
๘) การปรับปรุงระบบการทางาน ๙) การเปิดเผยข้อมูล และ ๑๐) การป้องกันการทุจริต
โดยสานักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA)
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัยสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทาให้
การดาเนินการประเมินสามารถทาได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ อีกทั้งยังสามารถกากับ
ติดตามการประเมินได้อย่างทันสถานการณ์ รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์และประมวลผลการประเมินได้อย่าง
อัตโนมัติตอบสนองต่อการนาข้อมูลไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานที่รับการประเมิน และการวางแผนในการป้องกัน
การทุจริตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินที่เรียกว่าแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้เสีย โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางระบบสารสนเทศของสานักงาน
ป.ป.ช. หรือ ITAS ทางช่องทาง URL (ผ่านเว็บไซต์) หรือช่องทาง QR code (แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟนที่รองรับ เช่น ไลน์ (Line)) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านด้ายได้ส่งรายชื่อผู้มีส่วนได้เสียภายใน
และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเข้าสู่ระบบสารสนเทศ ITAS แล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้มีส่วนได้เสียตอบแบบวัดการรับรู้
ผ่านระบบ ITAS ทางช่องทาง URL หรือ QR code ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รายละเอียด
แนบท้ายนี้
******************************************

งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านด้าย

แนบท้ายประกาศข่าวเรื่อง เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียตอบแบบวัดการรับรู้ ITA
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
แบบวั ด การรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ภายใน (Internal
Integrity
and
Transparency Assessment: IIT) มี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน
ตนเองในตั ว ชี้ วั ด การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก ารใช้
งบประมาณการใช้อานาจการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการและการแก้ไขปัญหาการทุจริต
หมายเหตุ : ตัวอย่างแบบวัดการรับรู้โดยดู
ได้หน้าเว็บไซต์หัวข้อการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
(External Integrity and Transparency
Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
การประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ยภายนอกที่ มีต่ อหน่ ว ยงานที่ป ระเมิน ใน
ตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงานประสิทธิภาพ
การสื่อสารและการปรับปรุงระบบการทางาน
หมายเหตุ : ตัวอย่างแบบวัดการรับรู้ โดยดู
ไ ด้ ที่ ห น้ า เว็ บ ไ ซต์ หั ว ข้ อ กา รประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใส

ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้
ช่องทางตามระบบสารสนเทศของ ป.ป.ช.
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (สาหรับแบบ IIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง ๑. https://itas.nacc.go.th/go/iit/akwg3i
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทางานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะ
๒. QR code
เวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล พนักส่วนตาบลทุกคน และพนักงานจ้างทุกคน
หมายเหตุ : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากบัญชี
รายชื่อ โดยดูได้ที่หน้าเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านด้าย
URL: www.bandai.go.th หัวข้อ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (สาหรับแบบ EIT) ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
๑. https://itas.nacc.go.th/go/eit/akwg3i
หมายถึง บุคคลนิติบุคคลบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือ ๒. QR code
มาติดต่อตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ประกอบด้วยผู้เสียภาษี ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ผู้ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ผู้รับเงินอุดหนุนจากอบต. และบริษัท/ห้างร้านที่เป็นคู่สัญญากับ อบต.
หมายเหตุ : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากบัญชี
รายชื่อ โดยดูได้ที่หน้าเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านด้าย
URL: www.bandai.go.th หัวข้อ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

