
 

 

 

 

 

 
 

 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 

ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
        ************************ 

๑.หลักการและเหตุผล 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ซึ่งด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนใน
ท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายในท้องถิ่น ในการปฏิบัติงานและการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและ
ประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่
เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิด
ขึ้นมาเป็นเวลานาน และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต ประกอบกับค าสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ หรือ คชส. ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ทุก
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิด
ปัญหาการทจริต 
  กระทรวงมหาดไทย ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ให้หน่วยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 
(พ.ศ.2556-2560) ไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และเพ่ือเป็นการ
สอดคล้องกับการก าหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and 
Transparency Assessment (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยทางส านักงาน ป.ป.ช.เสนอการบูรณาการเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกัน และน า
ผลที่ได้จากการประเมินเพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต พัฒนาคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต และเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัด”โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564” ขึ้น 
  เพ่ือเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและทราบแนวทางในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมการกล่าวปฏิญาณตนการเป็นข้าราชการที่ดี อันเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ เพ่ือป้องกันและลดโอกาส
การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการ และปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ปฏิบัติราชการ อันจะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ 
๒. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้มสี่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.2  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความยุติธรรมโปร่งใส เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล 
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2.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และผ่านเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
3.  เป้าหมาย 
  3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

3.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
4.  วิธีการด าเนินงาน 
  4.1 การลงทะเบียนใช้งาน ภายในเดือน เมษายน 2564 – พฤษภาคม 2564 
  4.2 การน าเข้าข้อมูลในการประเมิน ภายในเดือน เมษายน 2564 - พฤษภาคม 2564 
  4.3 แบบส ารวจ IIT (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน) ภายในเดือน มิถุนายน 2564 - กรกฎาคม 2564 
  4.4 แบบส าราวจ EIT (ผู้มีส่วนได้ส่วยภายนอก) ภายในเดือน มิถุนายน 2564 – กรกฎาคม 2564 
  4.5 แบบส ารวจ OIT (การเปิดเผยข้อมูล) ภายในเดือน มิถุนายน 2564 
  4.6 การติดตามสถานะ ภายในเดือนกันยายน 2564 
  4.7 การรายงานผลการประเมิน ภายในเดือน กันยายน 2564 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 

 ตั้งแต่เดือน  เมษายน 2564 – สิงหาคม 2564 
6.  สถานที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
7. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี      
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นกลไกส าคัญในการ
ตรวจสอบและการต่อต้านการทุจริต 

9.2 ไม่มีการทุจริต คอรัปชั่นในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส 
9.3 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือผ่านเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใส (ITA) ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
 

10. ผู้เสนอโครงการ 
 

(ลงชื่อ) 
(นางสายฝน   อินธิสาร) 

                                                   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

11. ผู้พิจารณาโครงการ 
 

(ลงชื่อ) 
(นางสุภาพร   ศรีสว่าง) 

                                           หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 
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12. ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(ลงชื่อ) 
(นายกษชพัฒน์   ธนดิฐภักดีพงศ์) 

     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 
                                                                 
 
 
๑3. ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

(ลงชื่อ) 
(นายทิพย์ชยภล  เพทายวิราพันธ์) 

       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


