
 
บันทึกขอความ 

สวนราชการ  สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย   
ท่ี  พช 75101 /256๓       วันท่ี  ๑  ตุลาคม  2563 
เรื่อง   รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ (ITA) 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.256๓ และรายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ฯ ภายในหนวยงาน พ.ศ.2563 

 
เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย ไดเขารวมโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.256๓ ไดเริ่มกระบวนการประเมิน ITA ผานระบบ ITAS ท่ีเว็บไซต http://itas.nacc.go.th/ 
ตั้งแตวันท่ี ๑ เมษายน 2563 และไดสิ้นสุดกระบวนการประเมิน ITA เม่ือวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดย
คณะท่ีปรึกษาไดตรวจใหคะแนนและใหขอเสนอแนะในการยกระดับคุณธรรมแลความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี 102/2563 เม่ือวันท่ี 16 
กันยายน 2563 เห็นชอบใหสํานักงาน ป.ป.ช. ดําเนินประกาศผลคะแนนใหสาธารณชนรับทราบ นั้น 

สํานักงานปลัด ขอรายงานผลการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานของรัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๓ และรายงานการวิเคราะหผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสฯ ภายในหนวยงาน พ.ศ.2563 รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาพรอมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 (ลงชื่อ).........................................................   
          (นางสาวมลิวรรณ  เชื้อหนองใฮ)  

            หวัหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

 

- ความเห็นปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
 

(ลงชื่อ)....................................................   
         (นางสาวมลิวรรณ  เชือ้หนองใฮ)  

                  หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

     รักษาราชการแทน ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 
- ความเห็นนายกองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

 (ลงชื่อ)……………………………………………….  
          (นายสมชาย  แกวพวง)  

            นายกองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

 

http://itas.nacc.go.th/%20%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88
http://itas.nacc.go.th/%20%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88
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การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนนิงานของหนวยงานของรัฐ (ITA)  

 
1. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ (ITA) ประกอบดวย 10 
ตัวชี้วัด โดยประกอบดวยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 3  สวนโดยสรุป ดังนี้ 
 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
แบบวัดการรับรูของผู มีสวนไดสวนเสีย
ภายใน (IIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี รอยละ 30 
ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ 
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอํานาจ 
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต 

แบบวัดการรับรูของผู มีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก (EIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน รอยละ 30 
ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 

แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
(OIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล รอยละ 40 
ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต 

 
2. กําหนดเกณฑการประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะคาคะแนนควบคูกับระดับผล 
การประเมิน โดยจําแนกออกเปน 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-2- 
 

ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๓ 
องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ 

 
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

( Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT ) 
ตัวชี้วัด ผลคะแนน 

1. การปฏิบัติหนาที 100 
2. การใชงบประมาณ  100 
3. การใชอํานาจ  100 
4. การใชทรัพยสินของราชการ  100 
5. การแกไขปญหาการทุจริต 100 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
( External Integrity and Transparency Assessment : EIT ) 

6. คุณภาพการดาเนินงาน 92.81 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 89.69 
8. การปรับปรุงการทํางาน 89.17 

แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
( Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT ) 

9. การเปดเผยขอมูล 79.61 
10.การปองกันการทุจริต 56.25 

คะแนนเฉลี่ย 84.34 
 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.256๓ ขององคการบริหาร
สวนตําบลตาดกลอย ในภาพรวมมีระดับคะแนน ๘๔.๓๔ คะแนน จัดอยูในระดับ B   
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 แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 
 ผลการประเมินการตอบแบบวัดความรูบุคลากรภายในองคกร มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

-ควรมีการกําหนดหนาท่ีของผูดูแลระบบเปนลายลักษณอักษรจากผูบริหาร และแยกภาระหนาท่ี
ออกเปนสวนๆ โดยมอบหมายใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบเปนสวนๆ ไป เพ่ือตัดปญหาการทํางานซํ้าซอนหรือเก่ียง
งาน และจัดโครงการฝกอบรมแบบเขมขนเนนการปฏิบัติ และสรางทัศนคติท่ีดีตอการประเมิน มีการตั้งโจทย
ตั้งแตเริ่มออกแบบระบบ สรางแบบประเมิน ทดสอบเครื่องมือ ทดลองเก็บขอมูล ประมวลผล และวิเคราะห
ครบทุกข้ันตอน เพ่ือใหการดูแลระบบสามารถเขาใจทําได และแกไขปญหาเฉพาะหนาได ซ่ึงผูบริหารของ อปท. 
ควรเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอน คอยใหขอเสนอแนะ ทบทวน และปรับปรุงเนื่องจากผลงานท่ีไดจะใชอางอิง
ในผลการปฏิบัติงานของผูบริหารดวย ตลอดจนสรางแรงจูงใจในการทํางานแกบุคลากรท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก 
การใหรางวัล หรือใหเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาความดีความชอบประจําป 
  
 แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 
 ผลการประเมินการตอบแบบสอบถามผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 -ผูใชบริการอยากใหการบริการรวดเร็วข้ึนท้ังงานเอกาสาร และการจายเงินสงเคราะหตางๆ และ
อยากใหเจาหนาท่ีเขาปฏิบัติงานตรงเวลา จากการศึกษาและวิเคราะหประชากรและกลุมตัวอยางท่ีมีคุณภาพ
และมีลักษณะความเปนตัวแทนท่ีดีทางวิชาการของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกของหนวยงานท่ีเขารวมการ
ประเมินสําหรบัแบบสํารวจ EIT พบวามีการสงจํานวนรายชื่อตามจํานวนข้ันต่ําท่ีกําหนด แตมีชองทางการติดตอ
นอยกวาจํานวนข้ันต่ําท่ีกําหนดท่ีตองดําเนินการเก็บขอมูล หนวยงานควรนําเขาขอมูลผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอกตามจํานวนข้ันต่ําท่ีกําหนด และมีชองทางการติดตอท่ีครบถวนสมบูรณตามแบบฟอรมท่ีกําหนด  
  
 แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 
 หนวยงานยังไมเขาใจรายละเอียดของแตละตัวชี้วัด จึงทําใหเตรียมขอมูล และองคประกอบดาน
ขอมูลไมสอดคลองกับตัวชี้วัด เชน 
 o2 ขอมูลผูบริหาร  
 o5 ขอมูลการติดตอ 
 o8 Q&A 
 o27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล  
 o33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 
 จึงควรมีการทําความเขาใจกับรายละเอียดของแตละตัวชี้วัดกอนจะดําเนินการเตรียมขอมูลตางๆ 
OIT หนวยงานควรมีการกําหนด link ของ ULR ท่ีตรงกับองคประกอบดานขอมูล เพ่ือใหสามารถตรวจประเมิน
ไดถูกตองตามขอมูลในแตละตัวชี้วัด เชน 
 ๐4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน 
 ๐17 E-Service 
 ๐35 การมีสวนรวมของผูบริหาร 
 ๐37 การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 ๐38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 
 ๐43 การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 
 
 



-4- 
 

 เห็นควรพิจารณาแจงใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติตาม ขอเสนอแนะ/หมายเหตุ ของ ป.ป.ช. 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
    ลงชื่อ...................................................... 
     (นางสาวศรีวรรณ  คํารุน) 
           นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 
- ความเห็นหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
     
    ลงชื่อ...................................................... 
     (นางสาวมลิวรรณ  เชื้อหนองใฮ) 
              หวัหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

 
-ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
     
    ลงชื่อ...................................................... 
     (นางสาวมลิวรรณ  เชื้อหนองใฮ) 
                   หวัหนาสํานักปลัดรักษาราชการแทน 
         ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  

 
-ความเห็นของนายกองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
     
    ลงชื่อ...................................................... 
     (นายสมชาย  แกวพวง) 
                นายกองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


