
 

การวิเคราะห�ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส  

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ.256๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค�การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน 

อำเภอเสิงสาง  จงัหวัดนครราชสีมา 
 

 
 

 



สารบญั 
 

หัวข/อ          หน/า 
 

 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส      1 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส       2 

 การวิเคราะห�ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส     3 

 แนวทางการนำผลการวิเคราะห�ไปสู�การปฏิบัติ       5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส 

ในการดำเนนิงานของหน�วยงานของรัฐ (ITA) ประจำป�งบประมาณ พ.ศ.256๕ 

 1.การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดำเนินงานของหน�วยงานของรัฐ (ITA) ประจำป2งบประมาณ 
พ.ศ.256๕ ประกอบด7วย 10 ตัวชี้วัด โดยประกอบด7วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข7อมูล 3 เครื่องมือ      
โดยสรุป ดังนี้ 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวช้ีวัด น้ำหนัก 
แบบวัดการรับรู/ 

 ของผู/มีส�วนได/ส�วนเสียภายใน 
(IIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน7าท่ี  
 

ร/อยละ 30 
 

ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช7งบประมาณ 
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช7อำนาจ 
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช7ทรัพย�สินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก7ไขป@ญหาการทุจริต 

แบบวัดการรับรู/ 
ของผู/มีส�วนได/ส�วนเสียภายนอก 

(EIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงา  
ร/อยละ 30 ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
แบบตรวจการเป>ดเผย 

ข/อมูลสาธารณะ 
 (OIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปFดเผยข7อมูล  
ร/อยละ 40 ตัวชี้วัดท่ี 10 การปGองกันการทุจริต 

 

2.กำหนดเกณฑ�การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค�าคะแนนควบคู�กับ
ระดับผล การประเมิน โดยจำแนกออกเปJน 7 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100 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 
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ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจำป�งบประมาณ พ.ศ.256๔ 
องค�การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 

 
แบบวัดการรับรู/ของผู/มีส�วนได/ส�วนเสียภายใน 

 ( Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT ) 

ตัวช ี�วัด ผลคะแนน 
1.การปฏิบัติหน7าท่ี 93.17 
2.การใช7งบประมาณ 91.19 
3.การใช7อำนาจ 90.23 
4.การใช7ทรัพย�สินของราชการ 90.55 
5.การแก7ไขป@ญหาการทุจริต 90.40 

แบบวัดการรับรู/ของผู/มีส�วนได/ส�วนเสียภายนอก  

( External Integrity and Transparency Assessment : EIT ) 

6.คุณภาพการดำเนินงาน 98.55 
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 97.90 
8.การปรับปรุงการทำงาน 98.58 

แบบตรวจการเป>ดเผยข/อมูลสาธารณะ 
 ( Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT ) 

9. การเปFดเผยข7อมูล 90.00 
10.การปGองกันการทุจริต 68.75 
  

คะแนนเฉล่ีย 88.59 
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การวิเคราะห�ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจำป�งบประมาณ พ.ศ.256๔ 
องค�การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 

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

องค�การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียนได7ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส 
ในการดำเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ ประจำป2 2564 จำนวน 88.59 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A หมายถึง หน�วยงานสามารถดำเนินการได7ค�อนข7างครบถ7วน และมีแนว
ปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ�การประเมิน ITA  โดยมีบางส�วนที่ต7องปรับปรุงหรือ
เปFดเผยข7อมูลราวร7อยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือข7อคำถามทั้งหมด ดังนั้น หน�วยงานพึงพิจารณาผลประเมิน
เพ่ือนำไปสู�การพัฒนาในจุดท่ียังคงเปJนป@ญหา โดยหากมีการวางแผนแก7ไขปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง คาดหมายได7
ว�าหน�วยงานจะสามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร�งใสได7อย�างมีสัมฤทธิ์ผล 
รวมถึงสามารถสร7างความเชื่อมั่นศรัทธา สร7างความไว7วางใจแก�สาธารณชนได7มากยิ่งขึ้นในป2ต�อๆ ไป ทั้งนี้ 
ประเด็นท่ีควรมีการเปFดเผย หรือบริหารจัดการให7ดียิ่งข้ึน ได7แก� 

 ๑ แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพ่ือส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายใน 
หน�วยงาน โดยมีข7อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน�วยงาน
ไปสู�การปฏิบัติอย�างเปJนรูปธรรม และเปJนการดำเนินการในป2ท่ีรับการประเมิน 

๒ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการมีส�วนร�วมของผู7บริหารสูงสุดคนป@จจุบัน  
โดยเปJนการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให7เห็นถึงการให7ความสำคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส�งเสริม
หน�วยงานด7านคุณธรรมและ โปร�งใส และต7องเปJนการดำเนินการในป2ท่ีรับการประเมิน 

๓ แสดงนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ียังใช7 บังคับในหน�วยงาน 
ในป2ที่รับการประเมิน โดยแสดงจุดมุ�งหมายหรือวัตถุประสงค� เพื่อก�อให7เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มี
ความโปร�งใสและมีคุณธรรม  ทั้งนี้ ต7องเปJนนโยบายหรือแผนการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ผู7บริหารสูงสุดท่ีกำหนดในนามของหน�วยงาน  

๔ แสดงช�องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน�วยงานผ�านช�องทางออนไลน�  
เพ่ือช�วยอำนวยความสะดวกแก�ผู7ขอรับบริการ โดยต7องสามารถเข7าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช�องทางข7างต7นได7จาก
เว็บไซต�หลักของหน�วยงาน 

๕ แสดงความก7าวหน7าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำป2 โดยมีเนื้อหาหรือ 
รายละเอียดความก7าวหน7า ยกตัวอย�างเช�น ความก7าวหน7าการดำเนินการแต�ละโครงการ กิจกรรม รายละเอียด 
งบประมาณท่ีใช7ดำเนินงาน เปJนต7น และเปJนข7อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป2ท่ีประเมิน 

๖ พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู7เข7ารับ การฝ`กอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให7 
ทุนการศึกษา อย�างเปJนธรรม 

๗ เพ่ิมมาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใช7ทรัพย�สินของราชการ เพ่ือปGองกันไม�ให7มี 
การนำไปใช7ประโยชน�ส�วนตัว กลุ�ม หรือพวกพ7อง 

๘ พึงให7ความสำคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ�งเน7นผลสำเร็จของงาน การให7ความสำคัญ 
กับงานมากกว�าธุระส�วนตัว และความพร7อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรใน
หน�วยงานของท�านมากข้ึน 

๙ ส�งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย�างถูกต7อง 
๑๐ เพ่ิมการอำนวยความสะดวกเก่ียวกับข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย�สินของราชการ  

ไปใช7ปฏิบัติงานในหน�วยงานของท�าน 



-๔-  

๑๑ ส�งเสริมการประชาสัมพันธ�และให7ข7อมูลเก่ียวกับแผนการใช7จ�ายงบประมาณประจำป2ของ 
หน�วยงานของท�านมากข้ึน 

๑๒ ส�งเสริมให7หน�วยงานของท�าน เปFดโอกาสให7มีส�วนร�วมในการตรวจสอบการใช7จ�าย 
งบประมาณ โดยเพ่ิมการให7สอบถาม ทักท7วง ร7องเรียน 

๑๓ ส�งเสริมให7มีการมอบหมายงานตามตำแหน�งหน7าท่ีจาก ผู7บังคับบัญชาอย�างเปJนธรรม  
 
การพัฒนาหรือการแก/ไข 

๑.ประเมินและติดตามผลตามมาตรการเพ่ือส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายใน 
หน�วยงาน  

๒. ส�งเสริมกิจกรรมการมีส�วนร�วมของผู7บริหารสูงสุดคนป@จจุบัน โดยเปJนการดำเนินการหรือ 
กิจกรรมที่แสดงให7เห็นถึงการให7ความสำคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส�งเสริมหน�วยงานด7านคุณธรรมและ 
โปร�งใส  

๓ จัดทำแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
๔  อำนวยความสะดวกแก�ผู7ขอรับบริการ โดยต7องสามารถเข7าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช�องทาง 

ข7างต7นได7จากเว็บไซต�หลักของหน�วยงาน 
๕ การดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำป2 เปJนข7อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป2ท่ี 

ประเมิน 
๖ เพ่ิมมาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใช7ทรัพย�สินของราชการ เพ่ือปGองกันไม�ให7มี 

การนำไปใช7ประโยชน�ส�วนตัว กลุ�ม หรือพวกพ7อง 
๗ เพ่ิมการอำนวยความสะดวกเก่ียวกับข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย�สินของราชการ  

ไปใช7ปฏิบัติงาน 
๘ ประชาสัมพันธ�และให7ข7อมูลเก่ียวกับแผนการใช7จ�ายงบประมาณประจำป2 
๙ ส�งเสริม  และเปFดโอกาสให7มีส�วนร�วมในการตรวจสอบการใช7จ�ายงบประมาณ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕-  

แนวทางการนำผลการวิเคราะห�ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส ประจำป�งบประมาณ          
พ.ศ. 256๔ ไปสู�การปฏิบัติในในการดำเนินงานของหน�วยงานของรัฐ (ITA)  

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ.256๕ 

1.แต�งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ  และคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการ
ดำเนินงานขององค�การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน 
2.มอบหมายหน7าท่ีรับผิดชอบในการจัดเตรียมข7อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส 
3.ดำเนินการจัดทำบันทึกข7อตกลงความร�วมมือระหว�างนายกองค�การบริหารส�วนตำบลกับพนักงานส�วนตำบล 
ลูกจ7างประจำ และพนักงานจ7างในสังกัดองค�การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน 
4.ติดตามผลการดำเนินงานของแต�ละงานท่ีรับผิดชอบเปJนประจำทุกเดือน 
5.ส�งเสริมการพัฒนาทักษะ ความรู7ความสามารถของบุคลากรผู7ดูแลเว็บไซต�ของหน�วยงานในการปรับปรุง
ระบบให7ทันสมัยและมีการติดต�อสื่อสารผ�านเว็บไซต�ได7อย�างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
ข/อเสนอแนะในการพัฒนา 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู/รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ การติดตามผล 
โครงการจ ัดทำมาตรการ
ส�งเสริมคุณธรรมและความ
โปร �งใสภายในหน�วยงาน
และวิเคราะห�ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

1. แต�งตั ้งคณะทำงานจัดทำ
มาตรการ 
2 ประชุมคณะทำงานเพื่อจัด
มาตรการ 
3 มอบหมายให7สำนัก/กอง 
รับผิดชอบในการดำเนินการ 

สำนักปลัด ต.ค.64 -ก.ย.65 รายงานผลและเอกสาร
ต�างๆ ตามตัวชี้วัดที่ 10 การ
ปGองกันการทุจริตเพื่อนำไป
เปFดเผยบนเว7บไซต� 
 

 
 
 
 

 


