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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)” ซึ่งกำร
ประเมิน ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ได้มีกำรพัฒนำรำยละเอียดเนื้อหำและขั้นตอนกำรประเมินให้
เกิดควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น เพ่ือให้หน่วยงำนสำมำรถด ำเนินกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดได้อย่ำง
ถูกต้อง ครบถ้วน และสำมำรถพัฒนำคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง    
และบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ร่วมกันได้ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 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 

          

  



กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

1. กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ก ำหนดกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องจำกกำรประเมินในปีที่ผ่ำนมำ ทั้ง
ยังค ำนึงถึงกำรเก็บข้อมูลอย่ำงรอบด้ำนและหลำกหลำยมิติ กำรก ำหนดระเบียบวิธีกำรประเมินผลเป็นไปตำม
หลักกำรทำงสถิติและวิชำกำร เพ่ือให้ผลกำรประเมินสำมำรถสะท้อนสุขภำวะขององค์กรในด้ำนคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสอย่ำงแท้จริง โดยมีกำรเก็บข้อมูลจำก 3 ส่วน ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วย
เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวม ข้อมูล 3 เครื่องมือ โดยสรุป 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. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 

ตัวช้ีวัด ผลคะแนน 
1  กำรปฏิบัติหน้ำที่ 97.24 
2  กำรใช้งบประมำณ 92.10 
3  กำรใช้อ ำนำจ 85.23 
4  กำรใช้ทรัพย์สินทำงรำชกำร 92.56 
5  กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 92.06 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

6  คุณภำพกำรด ำเนินงำน 87.41 
7  ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 88.86 
8  กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 81.26 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

9  กำรเปิดเผยข้อมูล 79.06 
10 กำรป้องกันกำรทุจริต 87.50 

 

  



การวิเคราะห์ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

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

1.  ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลคูขำด ในภำพรวมมีระดับคะแนนรวม  86.62  อยู่ในระดับ  A 

2.  ผลกำรประเมินแบ่งตำมตัวชี้วัด พบว่ำตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ  ตัวชี้วัดที่  1  กำรปฏิบัติหน้ำที่  
มีระดับคะแนน  97.24  ส่วนตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ำที่สุด  คือ ตัวชี้วัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล  มีระดับ
คะแนน  79.06 

3.  ผลกำรประเมิน จ ำนวน  10  ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่ำนเกณฑ์เป้ำหมำย (85 คะแนนขึ้นไป) 

4.  ผลคะแนนกำรประเมินหน่วยงำน จำก 3 แบบวัด คือ แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน(IIT) 
แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) และแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) 
จ ำนวน 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่ำนเกณฑ์เป้ำหมำย( 85 คะแนนขึ้นไป) คือแบบวัด IIT และ EIT ซ่ึง
สะท้อน ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค ำนึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลักอย่ำงชัดเจน คุณภำพกำรให้บริกำรประชำชนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ส ำหรับ
แบบวัด OIT มีคะแนนต่ ำกว่ำเกณฑ์เป้ำหมำย (ร้อยละ 85)  

ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

ข้อบกพร่อง 

1. กำรเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงำน เผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐำนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน ยังไม่ครอบคลุมข้อมูลด้ำน
กำรบริหำรงำนทั่วไป งบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือจัดหำพัสดุและกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล รวมทั้งข่ำว
ประชำสัมพันธ์และมีช่องทำงกำรปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป กำรให้บริกำรผ่ำนระบบ      
E-service  

2. กำรเผยแพร่ผ่ำน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนไมส่ำมำรถเข้ำถึงและสืบค้นได้ง่ำย ทุกช่วงเวลำ  

3.  ยังไม่มีกำรประชุมเตรียมควำมพร้อมเข้ำรับกำรประเมิน ITA เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำ 
จัดท ำแนวทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรภำยในและกำรก ำกับติดตำม 

 

 

 

 



การพัฒนาหรือการแก้ไข 

1.  กำรเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงำน เน้นกำรเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐำนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วยข้อมูล
ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป งบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือจัดหำพัสดุและกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
รวมทั้งข่ำวประชำสัมพันธ์และมีช่องทำงกำรปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป และกำรให้บริกำร
ผ่ำนระบบ E-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต ำแหน่งที่สำมำรถเข้ำถึงและสืบค้นได้ง่ำย ทุกช่วงเวลำ 
โดยต้องเป็นกำรเข้ำถึงผ่ำน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนโดยตรง  

2.  จัดประชุมเตรียมควำมพร้อมเข้ำรับกำรประเมิน ITA ก่อนจะศึกษำและวิเครำะห์ผลกำรประเมินของปีที่
ผ่ำนมำ เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำ จัดท ำแนวทำงกำปฏิบัติตำมมำตรกำรภำยในและให้มีกำร
ก ำกับติดตำม กำรน ำไปปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม และพัฒนำทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร
ผู้ดูแลเว็ปไซต์ของหน่วยงำนในกำรปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนเว็ปไซต์ได้อย่ำงรวดเร็ว
และมีประสิทธิภำพ 

 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติ 

1.  แต่งตั้งคณะท ำงำนก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 

2.  ศึกษำและวิเครำะห์ผลกำรประเมินของปีที่ผ่ำนมำ เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำ ก ำหนด
แนวทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรภำยในและก ำกับติดตำมกำรน ำไปปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 

3. พัฒนำทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรผู้ดูแลเว็ปไซต์หน่วยงำนในกำรปรับปรุงระบบให้ทันสมัย
และมีกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนเว็ปไซต์ได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

4.  ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละงำนที่รับผิดชอบทุกไตรมำส 

5.  เผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  ได้แก่  ปิดประกำศ หอกระจำยข่ำว เว็ปไซต์ของหน่วยงำน 


