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ส่วนราชการ ส ำนักงำนปลัด   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูขำด      
ที ่ นม  74601 /557   วันที่ 18    ตุลำคม  2564    
เรื่อง รำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

 

เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูขำด 

 เรื่องเดิม 

 ตำมที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้มีกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ปรำกฏผล
กำรประเมินระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูขำด มีคะแนนรวม  98.23 
คะแนน อยู่ในระดับ AA โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 1.  ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) พบว่ำ ผลคะแนนรวมของทุกตัวชี้วัดมีคะแนนรวมเฉลี่ย  
99.94  คะแนน แสดงว่ำ บุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมเชื่อมั่นในกำรด ำเนินงำนที่โปร่งใส และกำรมีมำตรฐำนในกำร
ปฏิบัติงำน โดยผลกำรประเมินยังบ่งชี้ให้เห็นว่ำ หน่วยงำนให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินงำนที่มุ่งให้เกิดประโยชน์
สำธำรณะมำกกว่ำประโยชน์ส่วนบุคคล นอกจำกนี้ผู้ปฏิบัติงำนยังสะท้อนว่ำบุคลำกรภำยในหน่วยงำนไม่มีพฤติกรรม
กำรเรียกรับเงิน หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน ๆ ซึ่งถือเป็นควำมเสี่ยงต่อกำรรับสินบนในอนำคต  ส ำหรับกำรใช้
จ่ำยเงินงบประมำณ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในไม่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณเพ่ือโยชน์ของพวกพ้อง   
มีกระบวนกำรจัดท ำงบประมำณเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส มีกำรใช้จ่ำยงบประมำรอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่บิดเบือน
วัตถุประสงค์ ผู้บริหำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรใช้อ ำนำจอย่ำงเป็นธรรม ท ำให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีควำมเชื่อมั่ น  
ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญท ำให้หน่วยงำนลดปัจจัยเสี่ยงในกำรทุจริต รวมถึงสำมำรถสร้ำงกลไกในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำ
กำรทุจริตที่มีประสิทธิภำพ 

  2.  ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) พบว่ำผลคะแนนรวมทุกตัวชี้วัดมีคะแนนเฉลี่ย  
99.97  คะแนน แสดงให้เห็นว่ำ หน่วยงำนมีกำรปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ท่ำน กับผู้มำติดต่ออ่ืน ๆ อย่ำงเท่ำเทียม
กัน ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ไม่มีกำรร้องขอให้จ่ำยเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ค ำนวณเป็นทรัพย์สิน 
เพ่ือแลกกับกำรปฏิบัติงำน กำรอนุมัติ อนุญำต หรือให้บริกำร ค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

  3.  ด้านการเปิดผลข้อมูลสาธารณะ (OIT) พบว่ำผลคะแนนรวมของทุกตัวชี้วัดมีคะแนนเฉลี่ย  
95.63 คะแนน แสดงว่ำหน่วยงำนมีกำรเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบอย่ำงเป็น
ปัจจุบัน ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดแสดงถึงควำมพยำยำมของหน่วยงำนที่จะป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้ลด
น้อยลงหรือไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตที่แสดงถึงกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหำรสูงสุดคนปัจจุบัน โดยเป็นกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกำรให้ควำมส ำคัญ กับกำรปรับปรุง 
พัฒนำ และส่งเสริมหน่วยงำน  ด้ำนคุณธรรมและ โปร่งใส และต้องเป็นกำรด ำเนินกำรในปีที่รับกำรประเมิน 

  ข้อเท็จจริง 
  กำรประเมินคุณ ธรรมและควำมโปร่ งใส ในกำรด ำเนิ น งำน  ( Integrity and Transparency 
Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น มีกำรประเมินในทุก ๆ ปีงบประมำณ ผลกำรประเมินใน
ปีงบประมำณ 2564 
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  แบ่งตำมตัวชี้วัด พบว่ำตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ  ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่  ตัวชี้วัดที่  2  กำรใช้
งบประมำณ  ตัวชี้วัดที่  3  กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  ตัวชี้วัดที่  4  กำรแก้ปัญหำกำรทุจริต  ตัวชี้วัดที่  5  
ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  และตัวชี้วัดที่  6  กำรปรับปรุงกำรท ำงำน มีระดับคะแนน  100.00  ส่วนตัวชี้วัดที่มี
คะแนนเฉลี่ยต่ ำที่สุด  คือ ตัวชี้วัดที่  10  กำรป้องกันกำรทุจริต  มีระดับคะแนน  93.75 พบข้อบกพร่อง ดังนี้ 
  1. แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำรสูงสุดคนปัจจุบัน โดยเป็น
กำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกำรให้ควำมส ำคัญ กับกำรปรับปรุง พัฒนำ และส่งเสริมหน่วยงำน    
ด้ำนคุณธรรมและ โปร่งใส และต้องเป็นกำรด ำเนินกำรในปีที่รับกำรประเมิน 
  2.  แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่ เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนใช้ ยึดถือปฏิบัติให้เป็น
มำตรฐำนเดียวกัน โดยมีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน ยกตัวอย่ำงเช่น เป็นคู่มือ ปฏิบัติภำรกิจใด ส ำหรับ
เจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนต ำแหน่งใด ก ำหนดวิธีกำรข้ันตอนกำรปฏิบัติอย่ำงไร เป็นต้น 
  ผู้รับผิดชอบ ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จำกผลกำรกำรประเมินฯ เพ่ือน ำมำสู่ขั้นตอนหรือวิธีกำร ที่จะ
ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 

  ข้อกฎหมายและระเบียบ 
  กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) เป็นกำรประเมินที่มีจุดมุ่งหมำยที่จะก่อให้เกิดกำรปรับปรุงพัฒนำด้ำนคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในหน่วยงำนภำครัฐ โดยถือเป็นกำรประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตำม
มติคณะรัฐมนตรี ในกำรประชุมเมื่อวันที่ 23 มกรำคม  2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนให้
ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยใช้
แนวทำงและเครื่องมือกำรประเมินตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติหรือ 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด 

  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ( Integrity and 
Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เป็นไป ตำมมติ
คณะรัฐมนตรี ในกำรประชุมเม่ือวันที่ 23 มกรำคม 2561 และสอดคล้องกับตัวชี้วัด เห็นสมควร  
  1. เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงำน เน้นกำรเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย
ข้อมูลด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป งบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือจัดหำพัสดุและกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล รวมทั้ง
ข่ำวประชำสัมพันธ์และมีช่องทำงกำรปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรและประชำชนทั่ วไป และกำรให้บริกำรผ่ำนระบบ      
E-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต ำแหน่งที่สำมำรถเข้ำถึงและสืบค้นได้ง่ำย ทุกช่วงเวลำ โดยต้องเป็นกำร
เข้ำถึงผ่ำน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนโดยตรง 
  2. แจ้งทุกส ำนัก, กอง ให้ทรำบโดยทั่วกัน เพ่ือด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
 
 ลงชื่อ       

          (นำงสำวกำนดำ  นำดี) 
      นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 

/-3- ควำมเห็น 
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ควำมเห็น หัวหน้ำส ำนักปลัด 
              
              
 
 
 

    (นำงณัธยำน์  สิงห์กำญจนำวงศำ) 
             หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 

ควำมเห็นปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูขำด 
              
              
 

 
 

             (นำงสุกัญญำ  บัวส ำรำญ) 
          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูขำด 

 
ควำมเห็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูขำด 
              
              

 
 

        (นำงสุกัญญำ  บัวส ำรำญ) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ปฏิบัติหน้าที่ 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
  



 
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
1.  การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 จำกผลกำรประเมิน ITA ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูขำด พบว่ำ มีคะแนน  
98.23 คะแนน อยู่ในระดับ AA  ดังนี้ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โดยวิเครำะห์ผลกำรประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 

แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) 
1.  กำรปฏิบัติหน้ำที่  100  คะแนน ผลคะแนน IIT พบว่ำ มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่องกำรใช้

อ ำนำจ พบว่ำ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมระดับคุณภำพ
ของผลงำนอย่ำงยังขำดควำมถูกต้องและควำมเป็นธรรมเพียง
เล็กน้อย ควรให้ควำมส ำคัญในกำรก ำกับดูแล หรือส่งเสริมกำร
ท ำงำนอีกเพียงเล็กน้อยเพื่อยกระดับคุณภำพในกำรด ำเนินงำน
เพ่ิมข้ึน 

2.  กำรใช้งบประมำณ  100  คะแนน 
3.  กำรใช้อ ำนำจ   99.71  คะแนน 
4.  กำรใช้ทรัพย์สินทำงรำชกำร 100  คะแนน 
5.  กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 100  คะแนน 

แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก(EIT) 
6.  คุณภำพกำรด ำเนินงำน 99.90  คะแนน ผลคะแนน EIT พบว่ำ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำนมี

คะแนนน้อยที่สุด ควรจะต้องมีกำรปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือให้ระดับ
คุณภำพกำรด ำเนินงำนและพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำก
ขึ้น รวมทั้งประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอกได้รับทรำบเป็นระยะต่อไป 

7.  ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 100  คะแนน 
8.  กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 100  คะแนน 

แบบวัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ(OIT) 
9.  กำรเปิดเผยข้อมูล  97.50  คะแนน ผลคะแนน OIT พบว่ำ กำรเปิดเผยข้อมูลด ำเนินกำรหรือ

กิจกรรมที่แสดงถึงกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำรสูงสุดคนปัจจุบัน
ยังไม่ใช่ปีปัจจุบัน ควรมีกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
กำรมีส่วนร่วม กับกำรปรับปรุง พัฒนำ และส่งเสริมหน่วยงำน  
ด้ำนคุณธรรมและ โปร่งใส และต้องเป็นกำรด ำเนินกำรในปีที่
รับกำรประเมิน 

10. กำรป้องกันกำรทุจริต 93.75  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 จำกกำรประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่      กันยำยน  2564  ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ได้
ร่วมกันพิจำรณำเพ่ือก ำหนดมำตรกำรในกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูขำด 
ดังนี้ 
มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 
1. เสริมสร้ำงควำมรู้
ให้กับบุคลำกรใน
หน่วยงำนในกำร
แยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวและ
ประโยชน์ส่วนร่วม 

1. จัดท ำสื่อ
ประชำสัมพันธ์ 
2. จัดท ำคู่มือแนว
ปฏิบัติในกำร
ทรัพย์สินทำง
รำชกำร 

ส ำนักปลัด ม.ค. – มี.ค. 65 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนในกำร
ประชุมประจ ำเดือน
เมษำยน 2565 

2. กำรปรับปรุง
ระบบกำรท ำงำน
และเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินงำน 

1. จัดอบรม จนท. 
2. ประชำสัมพันธ์
ผ่ำนทุกช่องทำงกำร
สื่อสำรเป็นระยะ 
3. ส ำรวจควำมพึง
พอใจ 

ส ำนักปลัด ตลอดทั้งปี รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรในกำร
ประชุมองค์กร
ประจ ำทุกเดือน 

3. จัดท ำมำตรกำร
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสภำยใน
หน่วยงำนและ
วิเครำะห์ควำมเสี่ยง
กำรทุจริต 

1. แต่งตั้ง
คณะท ำงำนจัดท ำ
มำตรกำร 
2. ประชุม
คณะท ำงำนเพ่ือ
จัดท ำมำตรกำร 
3. มอบหมำยให้
กอง/ส ำนัก
รับผิดชอบในกำร
ด ำเนินกำร 

ส ำนักปลัด ม.ค. – มี.ค. 65 รำยงำนผลและ
เอกสำรต่ำง ๆ ตำม
ตัวชี้วัดกำรป้องกัน
กำรทุจริตเพ่ือน ำไป
เปิดเผยบนเว็ปไซต์ 

 
 
 


