
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใส 
ประจ าปงีบประมาณ 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารสว่นต าบลบา้นเกาะ 

          อ าเภอพรหมครีี   จงัหวัดนครศรธีรรมราช        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวเิคราะหผ์ลการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส 
ในการด าเนนิการของหนว่ยงานภาครัฐ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านเกาะ 

อ าเภอพรหมครีจีงัหวดันครศรธีรรมราช ปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
 

*************************** 
 

ค าน า 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖4 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง และน าข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้
เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเซิงบวก ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐา นการด าเนินงานตาม             
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ ระดับสากล 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของ          
หน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง  ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่ (๒)
การใช้งบประมาณ (๓) การใช้อ านาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕)การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖) 
คุณภาพการด าเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการลื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการท างาน (๙) การเปิดเผยข้อมูล 
และ (๑๐) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้
ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบัน
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4   

 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะ
ช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่าง
มี ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ ประการ
ส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน 
ภาพลักษณ์เซิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption 
Perception lndex : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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หลักการและเหตุผล 
  

  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเซิงบวก เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้ 
หนว่ยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ซื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ ที่ส าคัญของ ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการ ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเซิงรุก” ที่
หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐ เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการ
ประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานได้
อย่างเหมาะสม 
 

1. การวิเคราะห์ผลประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

    จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เกาะ อ าเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราช  ITA ในปีงบประมาณ 2564 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
88.85 คะแนน  อยู่ในระดับ  A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 
 

ตวัชีว้ดัของการประเมนิ ITA ประเด็นทีต่้องแก้ไข/ปรบัปรงุ/รักษาระดบั 
แบบวดัการรบัรู้ของผูม้สีว่นไดเ้สียภายใน (IIT) 

1. การปฏิบัติหน้าที่                      87.29 คะแนน ผลคะแนน IIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง
การแก้ไขปัญหาการทุจริต พบว่า บุคลากรไม่ ให้
ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต อีกท้ังบุคคล
ส่วนใหญ่ไม่กล้าแสดงออกในการแก้ปัญหา 

2. การใช้งบประมาณ                    80.02 คะแนน 
3. การใช้อ านาจ                          84.20 คะแนน 
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ    80.72 คะแนน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต           78.09 คะแนน 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 
6. คุณภาพการด าเนินงาน               92.05 คะแนน ผลคะแนน  EIT พบว่ า  ควรจะต้ อง พัฒนาการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพการสื่อสารที่ทันสมัยมาก
ยิ่งขึ้น เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร             81.39 คะแนน 
8. การปรับปรุงการท างาน               83.85 คะแนน 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การป้องกันการทุจริต              100.00 คะแนน ผลคะแนน OIT พบว่ า  การ เปิด เผยข้อมู ล เ พ่ิม

เทคโนโลยีให้ทันสมัยมากขึ้น 10. การเปิดเผยข้อมูล                    92.50 คะแนน 
 
2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
 

จากการประชุมคณะกรรมการและคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ เพ่ือก าหนดมาตรการเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ ดังนี้ 
 

มาตรการ/แนวทาง วธิกีารด าเนินการ ผูร้บัผดิชอบ ระยะเวลาด าเนนิการ การตดิตามผล 

1. การสร้างฐาน
ความคิดการ
แยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

1. เสริมเสร้างฐานคิด
แยกแยะประโยชน์ส่วนตัว
และประโยชน์ส่วนรวมใน
รปูแบบการจัดอบรม/จัดท า
สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ 
2. จัดคู่มือแนวปฏิบัติใน
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ส านักปลัด 

ม.ค. – มี.ค.65 

รายงานผล
ด าเนินการผ่าน
ผู้บริหาร 

2. การปรับปรุง
ระบบท างานและ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การสื่อสาร การ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร 

1. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบประจ าศูนย์ 
3.จัดอบรมเจ้าหน้าที่ 
4. ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่อง
ทางการสื่อสารเป็นระยะๆ 
5. ส ารวจความพึงพอใจ 

ส านักปลัด ตลอดปี 65 รายงานผล
ด าเนินการผ่าน
ผู้บริหาร 

 



มาตรการ/แนวทาง วธิกีารด าเนินการ ผูร้บัผดิชอบ ระยะเวลาด าเนนิการ การตดิตามผล 

3. มาตรการ
ป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดท า/ประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
2. จัดท า/ประชาสัมพันธ์
มาตรการร้องเรียนการ
ทุจริต 
3.จัดท า/ประชาสัมพันธ์
มาตรการป้องกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนตัว  
 

ส านักปลัด 

ตลอดปี 2565 

รายงานผล
ความก้าวหน้า 
ณ วันสิ้น
ปีงบประมาณ 

4. การปรับปรุง
เว็บไซต์หน่วยงาน
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมิน ITA 
สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายไม่
ซับซ้อน 

1. แจ้ง admin ปรับปรุง
เว็บไซต์ 
2. อัพเดทข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน  
 

ส านักปลัด ตลอดปี 2565 รายงานผลการ
ด าเนินงานผ่าน
เว็บไซต์ 

 


