
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหาส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 

------------- 
 
ความเป็นมา 
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: 
ITA)”การประเมิน ITA ได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการ
ขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 
มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้
แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ศึกษาทบทวนรายละเอียดแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่อนการ
ประเมินอย่างเป็นระบบ ลดภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณ และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ประกอบกับได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment 
System: ITAS) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว และทำให้การดำเนินการประเมินสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 
การประเมินรูปแบบใหม่นี้ได้เริ่มทดลองใช้นำร่องในการประเมินสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการมีส่ วนทำให้
หน่วยงานภาครัฐหันมาให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณธรรม ทั้งการบริหารงานภายใน
หน่วยงาน และการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ ประชาชน 
และสังคม รวมไปถึงกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญต่อข้อมูลต่าง  ๆ ที่จะต้องมีการเปิดเผยต่อ
สาธารณชนอีกด้วย 

จากความสำคัญของการประเมิน ITA ข้างต้น ทำให้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้นำผลการประเมิน ITA 
ไปกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) กำหนดค่า
เป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

สำหรับการประเมิน ITA 2564 ยังคงใช้กรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับการ
ประเมิน ITA 2563 ที่ผ่านมา เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่าง
เชื่อมโยงและต่อเนื่อง และทำให้เห็นพัฒนาการในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐได้อย่าง
ชัดเจน อย่างไรก็ตาม การประเมิน ITA 2564 มีการปรับปรุงในรายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมินและ
ประเด็นการประเมินเล็กน้อย เพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อจำกัดของการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐ และมีผลการประเมินที่มาจาก
มุมมองของประชาชนอย่างรอบด้านทั้งด้านการรับรู้และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้อย่าง
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน รวมไปถึงการปรับปรุงเนื้อหาในคู่มือฉบับนี้ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
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1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี   
    งบประมาณ พ.ศ. 2563 
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหาส่วนตำบลนิคมพัฒนา พบว่า มีผลคะแนน 49.54 อยู่ใน
ระดับ  F  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  และเม่ือนำผลการประเมินที่พบดังกล่าวข้างต้น มาวิเคราะห์ผลการประเมินในแต่ละตัวชี้วัด 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อบต.นิคมพัฒนา 
 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ผลคะแนน ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คะแนนเฉลี่ยรวม 76.04 
1. การปฏิบัติหน้าที่  89.08 จากประเด็นของเครื่องมือ IIT พบว่าคะแนนทั้ ง 5 

ตัวชี้วัด น้อยกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด คือ น้อยกว่า 85 
คะแนน จึงต้องมีการปรับปรุงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ของการใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

2. การใช้งบประมาณ 74.38 
3. การใช้อำนาจ 72.67 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 71.69 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 72.38 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT) คะแนนเฉลี่ยรวม 84.22 
6. คุณภาพการดำเนินงาน 86.28 จากประเด็นของเครื่องมือ EIT พบว่าคะแนนทั้ง 3 

ตัวชี้วัด น้อยกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดคือ น้อยกว่า 85 
คะแนน จึงต้องมีการปรับปรุงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ของ ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบ
การทำงาน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 81.67 
8. การปรับปรุงระบบการ
ทำงาน 
 

84.71 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) คะแนนเฉลี่ยรวม 84.22 
9. การเปิดเผยข้อมูล 7.30 จากประเด็นของเครื่องมือ OIT พบว่าคะแนนทั้ง 2 

ตัวชี้วัด น้อยกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดคือ น้อยกว่า 85 
คะแนน จึงต้องมีการปรับปรุงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ของการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต 

10. การป้องกันการทุจริต 0.00 

 

 



 
 
ทั้งนี้ หน่วยงานได้พิจารณาถึงประเด็นที่สามารถส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น พบสาเหตุ/ปัญหา/
ประเด็น ที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขเพ่ือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ดังนี้  
 1. การเปิดเผยข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในทุกด้าน ยังไม่ครอบคลุมทุก
ช่องทาง 

2. ปัญหาวัฒนธรรมในการทำงาน การมีจิตสาธารณะ และขาดมาตรการการป้องกันการทุจริตอย่าง
ชัดเจน 

3. ขาดบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสาร
ผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององคก์ารบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

1. การเปิดเผยข้อมูล 
เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ในทุกด้าน 

1. ปรับปรุงเว็บไซต์ อบต.
เน้ น ก าร เผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล
พ้ื น ฐ า น เกี่ ย ว กั บ ก า ร
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
ข้อมูลด้านการบริหารงาน
ทั่ ว ไป  งบประมาณ  การ
จัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
และการบริหารทรัพยากร
บุ ค ค ล  ร ว ม ทั้ ง ข่ า ว
ป ร ะช าสั ม พั น ธ์  แ ล ะมี
ช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการและประชาชน
ทั่ วไป และการให้บริการ
ผ่านระบบ e-service โดย
ต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือ
ตำแหน่งที่สามารถเข้าถึง
และสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย 
ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็น
การ เข้ าถึ งผ่ าน  URL บ น
เว็บไซต์หลักของ อบต.  

สำนักปลัด ม.ค. - พ.ค. 64 รายงานผลดำเนินการ 
ในที่ประชุมหน่วยงาน
ประจำเดือน มิถุนายน 
2564 

2. การสร้างฐานความ 
คิ ด การแยกแยะผล 
ประโยชน์ส่วนตัวและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

เสริมสร้างฐานคิดแยกแยะ
ป ร ะ โย ช น์ ส่ ว น ตั ว แ ล ะ
ป ร ะ โย ช น์ ส่ ว น ร ว ม ใน
รู ป แ บ บ ก า ร จั ด อ บ รม /
ประชุม/สื่อประชาสัมพันธ์ 

ฯลฯ 

สำนักปลัด ม.ค. - พ.ค. 64 รายงานผลดำเนินการ 
ในที่ประชุมหน่วยงาน
ประจำเดือน มิถุนายน 
2564 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

3. ส่ งเสริมบุคลากร
ของหน่วยงาน ในการ
ปรับปรุงระบบเว็บไซต์
ให้ ทั น ส มั ย แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 
 

ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถ ฯลฯ 

สำนักปลัด ม.ค. - ก.ย. 64 รายงานผลดำเนินการ 
ในที่ประชุมหน่วยงาน
ประจำเดอืน 

 


