
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ  อ าเภอหนองวัวซอ  จงัหวัดอุดรธานี 

  

ความเป็นมา 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน  ป.ป.ช) ได้
พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต  และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำม
ตระหนักให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม  โดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity  and  Transparency  Assessment: 
ITA) กำรประเมิน ITA ได้เริ่มด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.2556  เป็นต้นมำจนถึงปัจจุบัน  และมีกำร
ขยำยขอบเขตและพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นตำมล ำดับ  ทั้งนี้  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  23  
มกรำคม  2561  เห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนให้ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครับ  ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 – 2564  โดยใช้
แนวทำงและเครื่องมือกำรประเมินตำมที่ส ำนักงำน ป.ป.ช.  ก ำหนด 

ต่อมำในปี พ.ศ.2561  ส ำนักงำน ป.ป.ช.  ได้ศึกษำทบทวนรำยละเอียดแนวทำงกำรประเมิน
คุณธรรมควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  โดยมุ่งเน้นกำรออกแบบกำรขับเคลื่อนกำร
ประเมินอย่ำงเป็นระบบ  ลดภำระของหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง  ลดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  และเพ่ิมประสิทธิภำพ
ของกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก  ประกอบกับได้พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศรองรับกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment  
System: ITAS) ซึ่งเป็นศูนย์กลำงในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย  สำมำรถบริหำรจัดกำรข้อมูลได้อย่ำง
รวดเร็ว  และท ำให้กำรด ำเนินกำรประเมินสำมำรถท ำได้อย่ำงรวดเร็วและเป็นมำตรฐำนเดียวกันทั่วประเทศกำร
ประเมนรูปแบบใหม่นี้ได้เริ่มทดลองใช้น ำร่องในกำรประเมินส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561  และใช้ในกำรประเมินหน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศอย่ำงเป็นมำตรฐำนเดียวกัน  ในปีงบประมำณ 
พ.ศ.2562  ที่ผ่ำนมำ  และประสบควำมส ำเร็จเป็นอย่ำงมำก  โดยเฉพำะกำรมีส่วนท ำให้หน่วยงำนภำครัฐหัน
มำให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนให้มีคุณธรรม  ทั้งกำรบริหำรงำนภำยในหน่วยงำน  และกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มำรับบริกำร  ประชำชน  และสังคม  รวมไปถึง
กระตุ้นให้หน่วยงำนภำครัฐให้ควำมส ำคัญต่อข้อมูลต่ำง ๆ ที่จะต้องมีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณชนอีกด้วย 

จำกควำมส ำคัญของกำรประเมิน ITA  ข้ำงต้น  ท ำให้แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
ประเด็นที่  21  กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561 - 2580) ได้น ำผลกำรประเมิน ITA ไป
ก ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของแผนแม่บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ.2561 - 2565) ก ำหนดค่ำเป้ำหมำย
ให้หน่วยงำนภำครัฐที่มีกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ (85  คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ  80 

ส ำหรับกำรประเมิน  ITA  2564  ยังคงใช้กรอบแนวทำงกำรประเมินเช่นเดียวกับกำร
ประเมิน  ITA 2563  ที่ผ่ำนมำ  เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมินได้มีกำรปรับปรุงพัฒนำอย่ำง
เชื่อมโยงและต่อเนื่องและท ำให้เห็นพัฒนำกำรในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐได้อย่ำง
ชัดเจน  อย่ำงไรก็ตำม  กำรประเมิน  ITA 2564  มีกำรปรับปรุงในรำยละเอียดของระเบียบวิธีกำรประเมิน
และประเด็นกำรประเมินเล็กน้อย  เพ่ืออก้ไขปรับปรุงข้อจ ำกัดของกำรประเมินให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  
ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรประเมินมำกยิ่งขึ้น  ซึ่งอำจส่งผลให้กำรประเมิน  ITA  เป็นเครื่องมือให้
ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงแก้ไขระบบกำรบริหำรงำนรำชกำรของหน่วยงำนภำครัฐ  และมีผลกำร
ประเมินที่มำจำกมุมมองของประชำชนอย่ำงรอบด้ำนทั้งด้ำนกำรรับรู้และควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงข้อมูล
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สำธำรณะได้อย่ำงชัดเจนมำกยิ่งขึ้น  รวมไปถึงกำร ปรับปรุงเนื้อหำในคู่มือฉบับนี้ให้มีควำมชัดเจนมำกยิ่ง
ข้นอีกด้วย 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( ITA) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  เทศบำลต ำบลกุดหมำกไฟ  อ ำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธำนี  พบว่า  มี
ผลคะแนน  60.19  คะแนน  อยู่ในระดับ D  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การวิเคราะห์ผลการประเมิน  ITA  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

และเมื่อน ำผลกำรประเมินที่พบดังกล่ำวข้ำงต้น  มำวิเครำะห์ผลกำรประเมินในแต่ละตัวชี้วัด
สำมำรถสรุปได้ดังนี้  จำกเป้ำหมำย “กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) ประจ ำปี 2563” ที่ก ำหนดให้หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 
85 คะแนนขึ้นไป ภำยในปี 2565 พบว่ำ ผลคะแนนกำรประเมินหน่วยงำนของท่ำนจำก 3 แบบวัด  คือ แบบ
วัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) และแบบ
ตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) จ ำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่ำนเกณฑ์เป้ำหมำย 
(85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT EIT  ซึ่งสะท้อน ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงซื่อสัตย์สุจริต มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่ำงชัดเจน คุณภำพกำรให้บริกำรประชำชนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ ำกว่ำเกณฑ์ เป้ำหมำย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด OIT จึงมี
ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มีผลกำรประเมินที่ดียิ่งข้ึนในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 

แบบวัด OIT เป็นกำรเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐำนต่ำง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงำนสู่สำธำรณะบน
เว็บไซต์ของหน่วยงำนอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์และง่ำยต่อกำรเข้ำถึง และแสดงเจตนำรมณ์ในกำรป้องปรำมกำร
ทุจริตโดยมีมำตรกำรที่เป็นรูปธรรม จึงควรด ำเนินกำรดังนี้ 1) กำรเปิดเผยข้อมูล เน้นกำรเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐำน
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วยข้อมูลด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป งบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือจัดหำ
พัสดุและกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล รวมทั้งข่ำวประชำสัมพันธ์ และมีช่องทำงกำรปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริกำร
และประชำชนทั่วไป และกำรให้บริกำรผ่ำนระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต ำแหน่งที่สำมำรถ
เข้ำถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่ำย ทุกช่วงเวลำ ทั้งนี้  ต้องเป็นกำรเข้ำถึงผ่ำน URL บนเว็บไซต์หลักของ
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หน่วยงำนโดยตรง 2) กำรป้องกันกำรทุจริต จัด ประชุมเตรียมควำมพร้อมเข้ำรับกำรประเมิน ITA 
ก่อนจะศึกษำและวิเครำะห์ผลกำรประเมินของปีที่ผ่ำนมำเพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำ จำกนั้น
จัดท ำแนวทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรภำยในและให้มีกำรก ำกับติดตำมกำรน ำไปปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม  

ที่ส ำคัญ ต้องมีกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรผู้ดูแลเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนในกำรปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนเว็บไซต์ได้อย่ำงรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพ 

3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

มาตรการ /
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

1.กำรปรับปรุง
รปูแบบกำรเปิดเผย
ข้อมูลพ้ืนฐำนต่ำง ๆ 
ของหน่วยงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.กำรปรับปรุงกำร
เผยแพร่ข้อมูลให้
ครบถ้วนสมบูรณ์
และแสดงให้เห็นถึง
เจตนำรมณ์ในกำร
ป้องกันกำรทุจริต 

 

 

 

 

- แบ่งหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบอย่ำง

ชัดเจน 

- ประชำสัมพันธ์
แนวทำงและ

ขั้นตอนกำรเปิดเผย
ข้อมูลพ้ืนฐำนต่ำง ๆ 

ของหน่วยงำน 

- ส่งเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบ
ดูแลเว็ปไซต์      

ของหน่วยงำน    
เข้ำร่วมอบนรม  

เพ่ือพัฒนำทักษะ 

- แบ่งหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบอย่ำง

ชัดเจน 

- ประชำสัมพันธ์
แนวทำงข้ันตอน
กำรป้องกันกำร

ทุจริต 

- เพ่ิมช่องทำงใน
กำรร้องเรียนเรื่อง
ทุจริตผ่ำนเว็ปไซต์ 

กองวิชำกำรและ
แผนงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวิชำกำรและ
แผนงำน 

 

 

 
 

ต.ค.63-ก.ย.64 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ต.ค.63-ก.ย.64 

รำยงำนผล
ด ำเนินกำรใน

ประชุมประจ ำเดือน
แต่ละเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยงำนผล
ด ำเนินกำรใน

ประชุมประจ ำเดือน
แต่ละเดือน 

 


