
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

 
ความเป็นมา 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.)  
ได้พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำม
ตระหนักให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)”
กำรประเมิน ITA ได้เริ่มด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมำจนถึงปัจจุบัน และมีกำรขยำย
ขอบเขตและพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นตำมล ำดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกรำคม 
๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนให้ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทำงและ
เครื่องมือกำรประเมินตำมท่ีส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด 

ต่อมำในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ศึกษำทบทวนรำยละเอียดแนวทำงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยมุ่งเน้นกำรออกแบบกำรขับเคลื่อนกำร
ประเมินอย่ำงเป็นระบบ ลดภำระของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ลดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และเพ่ิมประสิทธิภำพ
ของกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก ประกอบกับได้พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศรองรับกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  ( Integrity and Transparency Assessment 
System: ITAS) ซึ่งเป็นศูนย์กลำงในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย สำมำรถบริหำรจัดกำรข้อมูลได้อย่ำง
รวดเร็ว และท ำให้กำรด ำเนินกำรประเมินสำมำรถท ำได้อย่ำงรวดเร็วและเป็นมำตรฐำนเดียวกันทั่วประเทศ กำร
ประเมินรูปแบบใหม่นี้ ได้ เริ่มทดลองใช้น ำร่องในกำรประเมินส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และใช้ในกำรประเมินหน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศอย่ำงเป็นมำตรฐำนเดียวกัน ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่ำนมำ และประสบควำมส ำเร็จเป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะกำรมีส่วนท ำให้
หน่วยงำนภำครัฐหันมำให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนให้มีคุณธรรม ทั้งกำรบริหำรงำนภำยใน
หน่วยงำน และกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มำรับบริกำร ประชำชน 
และสังคม รวมไปถึงกระตุ้นให้หน่วยงำนภำครัฐให้ควำมส ำคัญต่อข้อมูลต่ำง ๆ ที่จะต้องมีกำรเปิดเผยต่อ
สำธำรณชนอีกด้วย 

จำกควำมส ำคัญของกำรประเมิน ITA ข้ำงต้น ท ำให้แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
ประเด็นที่ ๒๑ กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้น ำผลกำรประเมิน ITA ไป
ก ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของแผนแม่บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ก ำหนดค่ำเป้ำหมำย
ให้หน่วยงำนภำครัฐที่มีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 

ส ำหรับกำรประเมิน ITA ๒๕๖๔ ยังคงใช้กรอบแนวทำงกำรประเมินเช่นเดียวกับกำรประเมิน 
ITA ๒๕๖๓ ที่ผ่ำนมำ เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมินได้มีกำรปรับปรุงพัฒนำอย่ำงเชื่อมโยงและ
ต่อเนื่อง และท ำให้เห็นพัฒนำกำรในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐได้อย่ำงชัดเจน 
อย่ำงไรก็ตำม กำรประเมิน ITA ๒๕๖๔ มีกำรปรับปรุงในรำยละเอียดของระเบียบวิธีกำรประเมินและประเด็น
กำรประเมินเล็กน้อย เพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อจ ำกัดของกำรประเมินให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้
ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรประเมินมำกยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้กำรประเมิน ITA เป็นเครื่องมือให้ประชำชนได้มี
ส่วนร่วมในกำรปรับปรุงแก้ไขระบบกำรบริหำรรำชกำรของหน่วยงำนภำครัฐ และมีผลกำรประเมินที่มำจำก
มุมมองของประชำชนอย่ำงรอบด้ำนทั้งด้ำนกำรรับรู้และควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงข้อมูลสำธำรณะได้อย่ำง
ชัดเจนมำกยิ่งข้ึน รวมไปถึงกำรปรับปรุงเนื้อหำในคู่มือฉบับนี้ให้มีควำมชัดเจนมำกยิ่งข้ึนอีกด้วย 



- ๒ - 

   ๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( ITA) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอุทัยสวรรค์  อ ำเภอนำกลำง  จังหวัด
หนองบัวล ำภู พบว่า มีผลคะแนน  ๖๘.๓๕  คะแนน  อยูใ่นระดับ   C    โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 
 

 
 
 

๒. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  และเมื่อน ำผลกำรประเมินที่พบดังกล่ำวข้ำงต้น มำวิเครำะห์ผลกำรประเมินในแต่ละตัวชี้วัด 
สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

 
 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
๑. กำรปฏิบัติหน้ำที่      ๙๕.๔๘  คะแนน จำกผลคะแนน IIT พบว่ำ มีประเดน็ที่ต้องปรัับปรุง 

ในเรื่อง กำรใช้อ ำนำจ  พบว่ำ  ควำมเข้ำใจในกำรใช้
อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำ ยังคงมีน้อย ดังนั้น  
กำรสั่งกำรหรือกำรมอบหมำยงำนให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำต้องสั่งกำรอย่ำงทั่วถึงและชอบด้วย
กฎหมำย 
 
 

๒. กำรใช้งบประมำณ    ๙๒.๙๓  คะแนน 
๓. กำรใช้อ ำนำจ          ๘๙.๒๗  คะแนน 
๔. กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร  ๙๑.๗๙  
คะแนน 
๕.กำรแก้ปัญหำกำรทุจริต   ๙๑.๗๙  คะแนน 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
๑. คุณภำพกำรด ำเนินงำน     ๘๓.๑๘  คะแนน จำกผลคะแนน EIT พบว่ำ มีประเดน็ที่ต้องปรัับปรุง

ในเรื่อง กำรปรับปรุงกำรท ำงำน พบว่ำ กำร
ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของบุคลำกรในหน่วยงำน  
ยังต้องปรับปรุงเพ่ือยกระดับในดียิ่งขึ้น 

๒. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร   ๘๕.๕๓  คะแนน 
๓. กำรปรับปรุงกำรท ำงำน    ๘๐.๕๗  คะแนน 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
๑. กำรเปิดเผยข้อมูล        ๕๓.๕๗  คะแนน จำกผลคะแนน OIT พบว่ำ มีประเดน็ที่ต้องปรัับปรุง

ในเรื่อง กำรป้องกันกำรทุจริต พบว่ำ กำรเปิดเผย
ข้อมูลพ้ืนฐำนต่ำงๆของหน่วยงำนสู่สำธำรณะบน
เว็บไซต์ของหน่วยงำนยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และง่ำย
ต่อกำรเข้ำถึง และไม่สำมำรถแสดงให้เห็นถึง
เจตนำรมณ์ในกำรป้องกันกำรทุจริต โดยมีมำตรกำร
อย่ำงเป็นรูปธรรม 

๒. กำรป้องกันกำรทุจริต    ๒๕.๐๐  คะแนน 
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๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

๑. กำรปรับปรุง
รูปแบบกำร
เปิดเผยข้อมูล
พ้ืนฐำนต่ำงๆของ
หน่วยงำน 
 
 
 
 
๒. กำรปรับปรุงกำร
เผยแพร่ข้อมูลให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
และแสดงให้เห็น
ถึงเจตนำรมณ์ใน
กำรป้องกันกำร
ทุจริต 

  - แบ่งหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบอย่ำง
ชัดเจน 
  - ประชำสัมพันธ์
แนวทำงและ
ขั้นตอนกำรเปิดเผย
ข้อมูลพ้ืนฐำนต่ำงๆ
ของหน่วยงำน 
 
  - แบ่งหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบอย่ำง
ชัดเจน 
  - ประชำสัมพันธ์
แนวทำงและ
ขั้นตอนกำรป้องกัน
กำรทุจริต 

ส ำนักปลัด  
อบต.อุทัยสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
ส ำนักปลัด  
อบต.อุทัยสวรรค์ 

ต.ค. ๖๓ – มี.ค. ๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต.ค. ๖๓ – มี.ค. ๖๔ 

รำยงำนผล
ด ำเนินกำรใน
ประชุม
ประจ ำเดือน  
แต่ละเดือน 
 
 
 
 
รำยงำนผล
ด ำเนินกำรใน
ประชุม
ประจ ำเดือน  
แต่ละเดือน 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


