
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภ ู
 

***************************************************** 
 
ความเป็นมา 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: 
ITA)”การประเมิน ITA ได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการ
ขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้ มีมติเมื่อวันที่ 23 
มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้
แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ศึกษาทบทวนรายละเอียดแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่อนการ
ประเมินอย่างเป็นระบบ ลดภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณ และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ประกอบกับได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity and Transparency Assessment 
System: ITAS) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว และท าให้การด าเนินการประเมินสามารถท าได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 
การประเมินรูปแบบใหม่นี้ได้เริ่มทดลองใช้น าร่องในการประเมินส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา และประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการมีส่วนท าให้
หน่วยงานภาครัฐหันมาให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลการด าเนินงานให้มีคุณธรรม ทั้งการบริหารงานภายใน
หน่วยงาน และการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ ประชาชน 
และสังคม รวมไปถึงกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญต่อข้อมูลต่าง ๆ ที่จะต้องมีการเปิดเผยต่อ
สาธารณชนอีกด้วย 

จากความส าคัญของการประเมิน ITA ข้างต้น ท าให้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้น าผลการประเมิน ITA 
ไปก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) ก าหนดค่า
เป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 



ส าหรับการประเมิน ITA 2564 ยังคงใช้กรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับการ
ประเมิน ITA 2563 ที่ผ่านมา เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่าง
เชื่อมโยงและต่อเนื่อง และท าให้เห็นพัฒนาการในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐได้อย่าง
ชัดเจน อย่างไรก็ตาม การประเมิน ITA 2564 มีการปรับปรุงในรายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมินและ
ประเด็นการประเมินเล็กน้อย เพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อจ ากัดของการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐ และมีผลการประเมินที่มาจาก
มุมมองของประชาชนอย่างรอบด้านทั้งด้านการรับรู้และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้อย่าง
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน รวมไปถึงการปรับปรุงเนื้อหาในคู่มือฉบับนี้ให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนอีกด้วย 

 
 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี   
    งบประมาณ พ.ศ. 2563 
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว พบว่า มีผลคะแนน 53.29 อยู่ใน
ระดับ E  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

แผนผังแสดงผลการประเมิน ITA รายตัวชี้วัด 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
         ที่มา : ระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศรองรับการประเมินคณุธรรม 

             และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
                         (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) 



2. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  และเม่ือน าผลการประเมินที่พบดังกล่าวข้างต้น มาวิเคราะห์ผลการประเมินในแต่ละตัวชี้วัด 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

 
ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ผลคะแนน ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  คะแนนเฉลี่ยรวม 81.02 
1. การปฏิบัติหน้าที่  86.49 จากประเด็นของเครื่องมือ IIT พบว่าคะแนนทีน่้อยกว่า

ค่าเป้าหมายที่ก าหนดคือ น้อยกว่า 85 คะแนน มี
จ านวน 4 ตัวชีว้ัด ซึ่งต้องมีการปรับปรุงในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้
ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

2. การใช้งบประมาณ 78.84 
3. การใช้อ านาจ 82.92 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 76.87 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 79.96 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) คะแนนเฉลี่ยรวม 81.29 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 79.42 จากประเด็นของเครื่องมือ EIT พบว่าคะแนนที่น้อยกว่า

ค่าเป้าหมายที่ก าหนดคือ น้อยกว่า 85 คะแนน มี
จ านวน 2 ตัวชีว้ัด จึงต้องมีการปรับปรุงในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณภาพการด าเนินงาน และการ
ปรับปรุงระบบการท างาน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.30 
8. การปรับปรุงระบบการ
ท างาน 

79.14 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) คะแนนเฉลี่ยรวม 11.48 
9. การเปิดเผยข้อมูล 22.97 จากประเด็นของเครื่องมือ OIT พบว่าคะแนนทั้ง 2 

ตัวชี้วัด น้อยกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดคือ น้อยกว่า 85 
คะแนน จึงต้องมีการปรับปรุงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ของการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

10. การป้องกันการทุจริต 0.00 

 
 ทั้งนี้ หน่วยงานได้พิจารณาถึงประเด็นที่สามารถส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น พบสาเหตุ/
ปัญหา/ประเด็น ที่ต้องที่ควรเร่งด าเนินการแก้ไขเพ่ือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ดังนี้  

1. เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป 
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมี
ช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้อง
เผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการ
เข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง  

 2. จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการ
ประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท าแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการ
ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 



3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 เพ่ือเป็นการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) และส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณธรรม ความโปร่งใส และหลักธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นใน
หน่วยงาน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว จึงได้มีก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 
มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
การติดตามผล 

1. การสร้างฐาน
ความคิดการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และประโยชน์ส่วนรวม 

1. เสริมสร้างฐานคิด
แยกแยะประโยชน์ส่วนตัว
และประโยชน์ส่วนรวมใน
รูปแบบการจัดอบรม/
ประชุม/สื่อประชาสัมพันธ์ 
2. จัดท าคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 
 

ทุกส่วน
ราชการ 

ม.ค. – ก.ย. 
64 

- รายงานผล
ด าเนินการในที่
ประชุมหน่วยงาน
ประจ าเดือน 2564 
 

2. เปิดเผยแพร่ข้อมูล
การด าเนินการบน
เว็บไซต์หน่วยงานให้
เป็นปัจจุบัน 

ให้มีการเปิดเผยแพร่ข้อมูล
การด าเนินการบนเว็บไซต์
หน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 

ทุกส่วน
ราชการ 

ม.ค. – ก.ย. 
64 

- รายงานผล
ด าเนินการในที่
ประชุมหน่วยงาน
ประจ าเดือน 2564 
 

 
 
 
 
                                                          (ลงชื่อ)   

                         (นายจรัส  ศรีรัตนกูล) 
               ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

 
 
 
 
 
 
 
 


