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องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 

อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 
 



 

ค าน า 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ(ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้พัฒนำ
เครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้
หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 

 เพ่ือเป็นกำรยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลคูขำด ให้บรรลุเป้ำหมำยและตัวชี้วัดตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งก ำหนดให้ได้ร้อยละ 80 ของหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินจะต้องมีผลคะแนน 85 
คะแนนขึ้นไป ภำยในปี พ.ศ. 2565 ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูขำด จึงได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ผลกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนเพ่ือเป็นกำรยกระดับกำรด ำเนินงำนในด้ำนคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสของหน่วยงำนในปีต่อไป 

 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูขำด 

         มกรำคม  2563 

  



สารบัญ 

 

หัวข้อ            หน้ำ 

กรอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส       1 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส        2 

กำรวิเครำะหผ์ลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส      3 

ข้อบกพร่องและกำรพัฒนำ/แก้ไขผลกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภำยใน(IIT)  3 

ข้อบกพร่องและกำรพัฒนำ/แก้ไขผลกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก(EIT)  4 

ข้อบกพร่องและกำรพัฒนำ/แก้ไขผลกำรประเมินกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ(OIT)   5 

แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติ       6 

  



กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

1. กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวม ข้อมูล 3 เครื่องมือ โดย
สรุป ดังนี้ 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภำยใน (IIT) 
ตัวชี้วัดที่ 1  กำรปฏิบัติหน้ำที่ 

ร้อยละ  30 
ตัวชี้วัดที่ 2  กำรใช้งบประมำณ 
ตัวชี้วัดที่ 3  กำรใช้อ ำนำจ 
ตัวชี้วัดที่ 4  กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
ตัวชี้วัดที่ 5  กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 

แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภำยนอก(EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละ  30 ตัวชี้วัดที่ 7  ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 

ตัวชี้วัดที่ 8  กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูล

สำธำรณะ(OIT) 
ตัวชี้วัดที่ 9  กำรเปิดเผยข้อมูล 

ร้อยละ  40 
ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต 

 

2.  ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินผลและกำรรำยงำนผลกำรประเมิน ITA ในลักษณะค่ำคะแนนควบคู่กับระดับผล
กำรประเมิน โดยจ ำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100.00 AA 
85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
 

 

  



ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 

ตัวช้ีวัด ผลคะแนน 
1  กำรปฏิบัติหน้ำที่ 95.73 
2  กำรใช้งบประมำณ 89.99 
3  กำรใช้อ ำนำจ 91.39 
4  กำรใช้ทรัพย์สินทำงรำชกำร 89.33 
5  กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 90.09 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

6  คุณภำพกำรด ำเนินงำน 69.49 
7  ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 74.16 
8  กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 59.87 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

9  กำรเปิดเผยข้อมูล 22.25 
10 กำรป้องกันกำรทุจริต 12.50 

 

  



การวิเคราะห์ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

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

1.  ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลคูขำด ในภำพรวมมีระดับคะแนนรวม  54.69  อยู่ในระดับ  E 

2.  ผลกำรประเมินแบ่งตำมตัวชี้วัด พบว่ำตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ  ตัวชี้วัดที่  1  กำรปฏิบัติหน้ำที่  
มีระดับคะแนน  95.73  ส่วนตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ำที่สุด  คือ ตัวชี้วัดที่  10  กำรป้องกันกำรทุจริต  มี
ระดับคะแนน  12.50 

3.  ผลกำรประเมิน จ ำนวน  10  ตัวชี้วัด มีระดับคะแนนต่ ำกว่ำ  85.00 

 

ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

ข้อบกพร่อง 

1. หน่วยงำนไม่ได้จัดท ำประกำศข้อปฏิบัติในกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรให้บุคคลภำยในและภำยนอก
ทรำบอย่ำงชัดเจน 

2.  กำรเผยแพร่ข้อปฏิบัติหรือข้อตกลงในกำรใช้ทรัพย์สินทำงรำชกำรยังไม่ทั่วถึง ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้
ควำมเข้ำใจในข้อปฏิบัติหรือข้อตกลงในกำรใช้ทรัพย์สินทำงกำร 

การพัฒนาหรือการแก้ไข 

1.  หน่วยงำนต้องจัดท ำข้อตกลงหรือประกำศให้บุคลำกรทรำบถึงนโยบำยกำรไม่น ำทรัพย์สินของหน่วยงำน   
ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว  

2.  หน่วยงำนมีกำรจัดท ำประกำศข้อปฏิบัติในกำรขอยืมทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน      
ให้บุคคลภำยในและภำยนอกหน่วยงำนทรำบให้ชัดเจน 

 

 

 

 

 



ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

ข้อบกพร่อง 

1. หน่วยงำนมีข้ันตอนกำรให้บริกำรหลำยขั้นตอนท ำให้กำรบริกำรเกิดควำมล่ำช้ำ 

2.  กำรให้บริกำรในแต่ละกระบวนงำนไม่สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกและเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริกำรได้
เท่ำท่ีควร 

3.  กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กระบวนกำรด ำเนินงำน ยังไม่ครบทุกช่องทำง ท ำให้ผู้รับบริกำรรับทรำบข้อมูล
ได้ไม่ครบถ้วน 

การพัฒนาหรือการแก้ไข 

1.  หน่วยงำนควรปรับปรุงกระบวนงำน ขั้นตอนกำรให้บริกำรของแต่ละงำนให้มีข้ันตอนที่ลดลงและรวดเร็วใน
กำรให้บริกำร  

2.  หน่วยงำนปรับปรุง พัฒนำ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรทุกข้ันตอนให้
ผู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจสูงสุด 

3.  หน่วยงำนปรับปรุงกำรให้บริกำรโดยใช้ระบบ IT เพ่ือให้มีช่องทำงส ำหรับผู้รับบริกำรมีส่วนร่วมในกำร
เสนอแนะกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ 

  



ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

ข้อบกพร่อง 

1.  หนว่ยงำนไม่ได้น ำข้อมูลในแต่ละด้ำนเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงำน 

2.  เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

3.  มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วนทุกประเด็นของแต่
ละงำน 

การพัฒนาหรือการแก้ไข 

1.  หน่วยงำนมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบงำนในแต่ละด้ำน ด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลงำนบริกำรต่ำง ๆ 
บนเว็ปไซต์ของหน่วยงำน  

2.  หน่วยงำนจดัประชุมชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจและแบ่งหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดเตรียมข้อมูลในกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส 

3.  หน่วยงำนก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้ครอบคลุม ครบถ้วนทุก
ประเด็นของแต่ละงำน 

  



แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติ 

1.  แต่งตั้งคณะท ำงำนก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 

2.  มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดเตรียมข้อมูลในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

3.  ด ำเนินกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมมือระหว่ำงนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกับพนักงำนส่วนต ำบล 
ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูขำด 

4.  ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละงำนที่รับผิดชอบทุกไตรมำส 

5.  เผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  ได้แก่  ปิดประกำศ หอกระจำยข่ำว เว็ปไซต์ของหน่วยงำน 


