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ค าน า 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการ
ขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 
2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 โดยใช้แนวทางและ
เครื่องมือการประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
   เมื่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ประกาศแล้ว  องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว  ในฐานะหน่วยงานผู้รับ
การประเมิน  จึงควรมีผลการประเมินมาพิจารณาถึงสิ่งที่ควรได้รับการปรับปรุง  และพัฒนาไปในแนวทางที่ดี
ขึ้น  สอดรับกับการประเมินต่อไป 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 
 หลักการพื้นฐานของ ITA  
  การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือที่ค านึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ 

การก าหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพ่ือให้ผลการประเมิน
สามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 
3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment) หรือแบบวัด IIT โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มี
โอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้
และความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ และ 
 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
ส่วนที่ 2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment) หรือแบบวัด EIT โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสอบถามการ
รับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร และ 
 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  
ส่วนที่ 3 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment) หรือแบบวัด OIT เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทาง
หน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยมีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส   
 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และ 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 



การค านวณผลการประเมิน 
การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามล าดับ ดังนี้ 

คะแนน แบบวัด IIT แบบวัด EIT แบบวัด OIT 

คะแนนข้อค าถาม 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อค าถามจากผู้ตอบทุก
คน 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ข้อค าถามจากผู้ตอบทุก

คน 
คะแนนของข้อค าถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย – – 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค าถาม 
ในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 
น้ าหนักแบบส ารวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ารวจที่ถ่วงน้ าหนัก 

เงื่อนการไขค านวณและแสดงผลการประเมิน 
หน่วยงานจะไม่ได้รับการประกาศผลการประเมินอย่างเป็นทางการและไม่มีการแสดงผลต่อ

สาธารณะ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
> กรณีหน่วยงานไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประเมินตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 
> กรณีหน่วยงานไม่ได้น าเข้าและอนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอกตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 
> กรณีหน่วยงานมีจ านวนผู้ตอบแบบวัด IIT หรือแบบวัด EIT น้อยกว่าจ านวนค่าข้ันต่ าที่ก าหนด 
> กรณีหน่วยงานไม่ได้ตอบและอนุมัติแบบวัด OIT ตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 

ผลคะแนนและระดับผลการประเมิน 
ผลการประเมินจะประกอบด้วย ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการ

ประเมิน โดยจ าแนกออกเป็น 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 

 



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 
 
   การเปรียบเทียบผละคะแนนรายปี (2561-2564) 
 

 
 
 
 



   ข้อแนะน า/ข้อเสนอแนะจากผู้รับตรวจ 

   ในปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว ได้คะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) 92.58 อยู่ในระดับ A  โดยมีข้อแนะน าจากหน่วยรับตรวจ ดังนี้  

   หน่วยงานของท่านได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2564 จ านวน 92.58 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการ
ประเมินระดับ A หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ด าเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA  โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราว
ร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือข้อค าถามทั้งหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะ
สามารถยกระดับการด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งข้ึนในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการ
เปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 

   - แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีท่ีอาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือกอ่ให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน / เป็น
กิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 
O36 / เป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน 

   -  แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามข้อ O29 ทั้งนี้ สามารถเข้าถึงหรือ
เชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน   

   - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ 
เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ โดยต้องสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

   - แสดงความกา้วหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี โดยมีเนื้อหาหรือ
รายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม รายละเอียด 
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน เป็นต้น และเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีที่ประเมิน 

   - แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้
ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็น "การสื่อสาร
ได้สองทาง"  ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น  

   - แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน โดยควรแสดงต าแหน่งที่
ส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น ในกรณีเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ควรแสดงโครงสร้างที่ครอบคลุมทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจ า 

  
 



 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว มี
คะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 ส่วนมากกว่า ร้อยละ 85 จึงผ่านครบทุกส่วน  โดยมีรายละเอียดคะแนนผลการประเมิน
ฯ รายตัวชี้วัด  ดังนี้  

ส่วนที่ 1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment) หรือแบบวัด IIT 

  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่     มีคะแนนเฉลี่ย 99.32 
 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ   มีคะแนนเฉลี่ย 98.40 
 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ    มีคะแนนเฉลี่ย 98.23 
 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  มีคะแนนเฉลี่ย 96.26 
 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  มีคะแนนเฉลี่ย 98.40 

ส่วนที่ 2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment) หรือแบบวัด EIT   

 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน   มีคะแนนเฉลี่ย 89.25 
 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  มีคะแนนเฉลี่ย 93.50 
 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน   มีคะแนนเฉลี่ย 99.32 
ส่วนที่ 3 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment) หรือแบบวัด OIT   
 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล    มีคะแนนเฉลี่ย 86.56 
โดยมีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส   
 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   มีคะแนนเฉลี่ย 93.75 
โดยมีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และ 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 



 
 

  การน าผลการประเมินไปด าเนินการปรับปรุง และพัฒนาในปีงบประมาณ 2565 
 

  ด้าน OIT จากผลการประเมินในประจ าปีงบประมาณ 2564 พบว่า ประเด็นการประเมิน บางข้อมีผลคะแนน 0.00 จึงต้องปรับปรุงประเด็นการประเมิน  รวมถึง
น าเข้าข้อมูลให้ถูกต้อง ตรงประเด็น เพ่ือเพ่ิมคะแนนในปีงบประมาณ 2565 ดังต่อไปนี้  
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว  อ าเภอเมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา 

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/
จุดอ่อนจากการประเมิน 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่
การปฏิบัติ 

มาตรการ การติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ข้อ O1 โครงสร้าง  ไม่แสดง
โครงสร้างของผู้บริหาร 
 
 
 

โครงสร้างผู้บริหารไม่ครบทุกส่วน อาจ
ท าให้บุคคลภายนอก ไม่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลผู้บริหารได้ 

จัดท าโครงสร้างผู้บริหาร ประกอบไป
ด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล,
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล,
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 

แจ้งนักทรัพยากรบุคคล 
ด าเนินการจัดท า
โครงสร้างผู้บริหาร 
ตามแผนอัตราก าลัง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ส านักปลัด 
 

ข้อ O8 Q&A เว็บไซต์ของ อบต.ละหานปลาค้าว ยังคง
ขาดช่องทางเพ่ือให้บุคคลภายนอก
ติดต่อสื่อสารทางหน้าเว็บไซต์ 

ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีช่องทางการ
ติดต่อ เช่น Webbord เป็นต้น 

สรรหาผู้รับจ้าง เพื่อ
ด าเนินการปรับปรุง
เว็บไซต์ 

ต.ค. 64 – 
ธ.ค. 64 

ทุกกอง 

ข้อ O11 รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

แสดงข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการ
ด าเนินงาน โดยให้ด าเนินการในช่วง
ระยะเวลา รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 
เดือน 

ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามผลการ
ด าเนินงาน เพ่ือ
รายงานให้ผู้บิหาร
ทราบ 

ต.ค. 64 – 
มี.ค. 65 

ทุกกอง 

ข้อ O17 E-Service เว็บไซต์ของ อบต.ละหานปลาค้าว ยังคง
ขาดช่องทาง E-Service คือเป็นการยื่น
ค าร้องผ่านหน้าเว็บไซต์ และไม่
จ าเป็นต้องทางมายังอบต. 
ละหานปลาค้าว  

ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีช่องทางการ
ให้บริการผ่านระบบ E-Service 

-แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากระบวนงานที่
สามารถใช้ช่องทาง E-
Service ได้ 
-ประชุม คณะ
กรรมการฯ 
-เสนอนายกฯพิจารณา 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ทุกกอง 



 
 

 
 

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/
จุดอ่อนจากการประเมิน 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่
การปฏิบัติ 

มาตรการ การติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ข้อ O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 
 
 
 

แยกช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ออกจากช่องทางการ
ร้องเรียนร้องทุกข์ 
 

ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีช่องทางการแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 
 

ประชุมท างานและจ า
ท ารายงานสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ประพฤติมิชอบ เพ่ือ
รายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ทุกกอง 
 

ข้อ O37 การด าเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต 

น าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจ าปี มาด าเนินการ เพื่อมิให้เกิด
ความเสี่ยงการทุจริต 

จัดท ามาตรการการเพ่ือด าเนินการจัด
ความเสี่ยงการทุจริต 

 -แต่งตั้งคณะท างานฯ 
-ประชุม คณะท างานฯ 
-เสนอนายกฯพิจารณา 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ทุกกอง 



 
 

 


