
 

 

 

 
รายงานการประเมินผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
ในปีที่ผ่านมา (ป ี2563) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก 
อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธาน ี



คำนำ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

transparency Assessment: ITA) มีเจตนารมณ์เพ่ือมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและ
ความ โปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้าน
คุณธรรมและ ความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนและ ส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
ส่งผลให้หน่วยงาน ภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที ่21 การต่อต้านการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  

รายงานฉบับนี้ ไดจ้ัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ในรอบปีที่ ผ่าน
มา (ปี 2562) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้อง 
พัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะใน
การ จัดทำมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น  
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จาสามารถยกระดับ คุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นข้อมูลในการ 
ปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) สะท้องถึงภาพลักษณ์เชิงบวก
ให้หับ หน่วยงาน และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 
CPI) ของ ประเทศไทยให้มีอันดับ และค่าคะแนนที่สูงขึ้นต่อไป  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก  
มีนาคม 2564   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักการและเหตุผล  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักรู้
ให้กับ หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) 
ปัจจุบันการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ได้ถูกกำหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นมาตรการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้ หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตน 
และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มี การปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิด 
ธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการ ดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ 
และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ
บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที ่21 การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  

เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency 
Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก จึงได ้
จัดทำรายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐใน
ปีที ่ผ่านมา (ปี 2562) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่
จะต้อง พัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึง
ข้อเสนอแนะในการ จัดทำมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดี
ขึ้น  
 

มาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลกั อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี 

1. การวเิคราะหผ์ลการประเมนิ ITA ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลกั ปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 จากผลการประเมนิ ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนอง

หลกั  

 พบว่า มผีลคะแนน 54.11 คะแนน  อยู่ในระดบั  E  ดงันี้ 



 

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตวัช้ีวดั ได้ดงัน้ี 

ตวัช้ีวดัของการประเมิน ITA ประเดน็ท่ีต้องแก้ไข/ปรบัปรงุ 
แบบวดัการรบัรู้ของผู้มส่ีวนได้เสียภายใน (IIT) 

1.การปฏบิตัหิน้าที ่ 89.00 คะแนน จากผลคะแนน IIT พบว่า มปีระเดน็ทีต่อ้งปรบัปรุงในเรื่องการแกไ้ข
ปัญหาการทุจรติ ควรดำเนินการดังนี้ 1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการ
เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับการปฏิบตัิงาน ประกอบดว้ยข้อมูลด้าน
การบริหารงานทัว่ไป งบประมาณ การจดัซ้ือจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ และ
การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งขา่วประชาสัมพันธ ์และมีชอ่งทาง
การปฏิสัมพันธ์กบัผู้รับบริการและ ประชาชนทั่วไป และการให้บรกิาร
ผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถ
เข้าถึง และสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทกุชว่งเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเขา้ถึง
ผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 2) การปอ้งกันการ
ทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะ
ศึกษาและวิเคราะห์ผลการ ประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแนว
ทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำแนวทางการปฏบิัติตาม
มาตรการ ภายในและให้มีการกากับติดตามการนำไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของ
บุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัย
และมีการติดต่อสื่อสารผ่าน เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

2.การใชง้บประมาณ  87.09 คะแนน 

3.การใชอ้ านาจ  83.02 คะแนน 

4.การใชท้รพัยส์นิของราชการ  92.83 คะแนน 
5. การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ 74.33 คะแนน 

แบบวดัการรบัรู้ของผู้มส่ีวนได้เสียภายนอก (EIT) 

6.คุณภาพการด าเนินงาน  75.62 คะแนน ควรด าเนินการดงันี้ 1) คุณภาพการด าเนินงาน ประชาสมัพนัธ์
เกีย่วกบัระบบและขัน้ตอนการใหบ้รกิารงานดา้นต่างๆ อย่างทัว่ถงึ 
และส่งเสรมิใหม้กีารฝึกอบรม พฒันาเพิม่พนูทกัษะและความรู้
เกีย่วกบัการปฏบิตังิานอย่างสม ่าเสมอ 2) ประสทิธภิาพการสื่อสาร 
จดัท าสื่อ ประชาสมัพนัธแ์ละเปิดเผยขอ้มลูบนเวบ็ไซต์หลกัของ
หน่วยงานใหง้่ายต่อการเขา้ถงึขอ้มลู และมกีารปฏสิมัพนัธ ์
แลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารกนัอย่างชดัเจนและต่อเนื่อง 3) การ
ปรบัปรุงระบบการทางาน สรา้งกระบวนการ ปรกึษาหารอืระหว่าง
ผูบ้รหิารและบุคลากรเพือ่รว่มกนัทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏบิตังิานอย่างเป็น ระบบ และส่งเสรมิใหผู้ร้บับรกิารและประชาชน
ทัว่ไปมสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็หรอืใหค้ าแนะน าในการ 

7.ประสทิธภิาพการสื่อสาร  80.38 คะแนน 
8.การปรบัปรุงการท างาน 74.49  คะแนน 



แบบวดัการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ (OIT) 

9.การเปิดเผยขอ้มลู 14.94 คะแนน เน้นการเผยแพร่ขอ้มลูพืน้ฐาน เกีย่วกบัการปฏบิตังิาน 
ประกอบดว้ยขอ้มลูดา้นการบรหิารงานทัว่ไป งบประมาณ การ
จดัซื้อจดัจา้งหรอืจดัหาพสัดุ และการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
รวมทัง้ขา่วประชาสมัพนัธ์ และมชี่องทางการปฏสิมัพนัธก์บั
ผูร้บับรกิารและ ประชาชนทัว่ไป และการใหบ้รกิารผ่านระบบ e-
service เปิดเผยขอ้มลูพืน้ฐานต่าง ๆ ทีเ่ป็นปัจจุบนัของหน่วยงานสู่
สาธารณะบน เวบ็ไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถว้นสมบูรณ์และง่าย
ต่อการเขา้ถงึ และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการ ทุจรติโดย
มมีาตรการทีเ่ป็นรปูธรรม 

10.การป้องกนัการทุจรติ 12.50 คะแนน  จดัประชุมเตรยีมความพรอ้มเขา้รบัการประเมนิ ITA ก่อนจะศกึษา
และวเิคราะหผ์ลการ ประเมนิของปีทีผ่่านมาเพื่อก าหนดแนว
ทางการปรบัปรุงและพฒันา จากนัน้จดัท าแนวทางการปฏบิตัติาม
มาตรการ ภายในและใหม้กีารกากบัตดิตามการน าไปปฏบิตัอิย่าง
เป็นรปูธรรม ทีส่ าคญั ตอ้งมกีารพฒันาทกัษะ ความรู ้ความสามารถ
ของบุคลากรผูดู้แลเวบ็ไซต์ของหน่วยงานในการปรบัปรุงระบบให้
ทนัสมยัและมกีารตดิต่อสื่อสารผ่าน เวบ็ไซตไ์ดอ้ย่างรวดเรว็และมี
ประสทิธภิาพ 

 

2. ข้อเสนอแนะในการพฒันาคณุธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

จากการประชมุองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหลกั  ผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีไ่ดร้่วมกนัพจิารณาเพื่อก าหนดมาตรการใน

การส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหลกั  ดงันี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

1.การเปิดเผยขอ้มลู 1.เผยแพร่คู่มอืการประเมนิ 

ชีแ้จงท าความเขา้ใจให้
ผูร้บัผดิชอบแต่ละส่วนทราบ 

2.ชีแ้จงใหผู้บ้รหิารทราบถงึ
ความส าคญัของการประเมนิ 

ส านักปลดั ก.พ.-เม.ย.64 รายงานผลในที่
ประชุมประจ าเดอืน 

 3.พฒันาทกัษะ ความรู้
ความสามารถของผูด้แูล
เวบ็ไซต ์

ส านักปลดั ก.พ.-เม.ย.64  

2.การป้องกนัการ
ทุจรติ 

 1.ประชมุเตรยีมความพรอ้ม
เขา้รบัการประเมนิ ITA 

ส านักปลดั ก.พ.-เม.ย.64 รายงานผลในที่
ประชุมประจ าเดอืน 

 2.วเิคราะหผ์ลการประเมนิ
ของปีทีผ่่านมาเพื่อก าหนด
แนวทางการปรบัปรุงและ
พฒันา 

ส านักปลดั ก.พ.-เม.ย.64  

 3.จดัท าแนวทางและปฏบิตัิ
ตามมาตรการทีก่ าหนด 

ทุกส่วน ก.พ.-เม.ย.64  

 


