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

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการ
ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด า 
เนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้
งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6)คุณภาพ
การด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ 
(10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) การรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล(ที่เป็นปัจจุบันบน 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน
รอบปงีบประมาณ พ.ศ.2563  

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้จะช่วย
สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบ ธรรมาภิบาล และประการ
ส าคัญคือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index :CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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1. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้ 
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า“การประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนดเป็นกล 
ยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 
ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้ 
เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้ 
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ 
หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น
โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.74 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการเนินงาน 
ระดับ A เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการใช้อ านาจได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.86 รองลงมาคือ 
ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.74 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 99.44 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.37 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.08 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างานประสิทธิภาพการสื่อสารได้คะแนนเท่ากับ 
ร้อยละ 87.59 ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.50 ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.86 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างานได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.30 และตัวชี้วัด
การเปิดเผยข้อมูลได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 70.56 สรุปได้ว่าจุดแข็งที่หน่วยงาน ได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ            
รอ้ยละ 99.86 คือ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 9 
การเปิดเผยข้อมูลได้เท่ากับร้อยละ 70.56 

3. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2563 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้า
ต้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่
จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จ านวน 5 ตัวช้ีวัด คือ 

(1) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.86 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัว
ของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจ
เกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

 (2) ตัวชี้วัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.74 เป็นคะแนนจากการ 
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง              
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรื อด าเนินการ
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มา
ติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ 
และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่
ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณี
ช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 

(3) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.44 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้
ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ 
หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้
บุคลากรภายในได้รับทราบ และน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

(4) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.37 เป็นคะแนนจาก 
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้อง
ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม 
รวมไปถึงการประเมินเก่ียวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริต 



ในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็น
การทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต
ภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริต 

(5) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณโดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.08 เป็นคะแนนจากการ 
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่
อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
ไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท างาน
ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย 
นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

 3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 90) จ านวน 5 ตัวช้ีวัด คือ 

(1) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.59 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสาร ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการ
รับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย             
ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.50 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ  

(2.1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน
ความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

(2.2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการ
ประเมินเพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 



(3) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.86 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพ          
การด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน 
และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการ
รับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมของ
หน่วยงาน ที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

(4) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.30 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุง
ระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้อง
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีค วาม
โปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย 

(5) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 70.56 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ  

(5.1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
(5.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
(5.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อ

จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
(5.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ

ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ  
(5.5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความ
โปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 

 

 



 

ข้อมูลตามหลักเกณฑ์องค์ประกอบของตัวชี้วัด 
โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าที่                  99.74 คะแนน  

จากผลคะแนน IIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่องการ
ใช้งบประมาณ พบว่า พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น อีกทั้งบุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือรับรู้ถึงวิธีการ
เก่ียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

2. การใช้งบประมาณ                99.08 คะแนน 
3. การใช้อ านาจ                      99.86 คะแนน 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ     99.44 คะแนน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต       99.37 คะแนน 
แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 
1. คุณภาพการด าเนินงาน           83.86 คะแนน 

 

จากผลคะแนน EIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง
การปรับปรุงการท างาน พบว่า การด าเนินงาน/การให้บริการ 
ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 

2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร          87.59 คะแนน 
3. การปรับปรุงการท างาน           81.30 คะแนน 
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

1. การเปิดเผยข้อมูล                 70.56 คะแนน จากผลคะแนน OIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง 
ดังต่อไปนี้ 
1. ข้อมูลผู้บริหาร พบว่า มีช่องทางติดต่อไม่ครบถ้วนทั้ง
ผู้บริหารฝ่ายการเมืองและผู้บริหารส่วนข้าราชการประจ า  
2. E-Service พบว่า URL ที่ตอบมาไม่ใช่ E-service 
3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  พบว่า ไม่ใช่
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของปี พ.ศ. 2562 
4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
พบว่า ข้อมูลไม่ครบทุกเดือน อย่างน้อยถึงเดือน มีนาคม 
2563 เดือนที่ไม่มีข้อมูล คือ เดือน ตค - ธค 62 
5. การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
พบว่า ข้อมูลที่น ามาตอบไม่สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 
6. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พบว่า 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่น ามาตอบ 
ไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ อันได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร, หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร, หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร, หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร, หลักเกณฑ์การให้คุณให้
โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
7. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
พบว่า ไม่มีรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
8. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต พบว่า ช่องทางที่ให้
ประชาชนแจ้งเรื่องร้องเรียนเป็นช่องทางการแจ้งเรื่องอื่นๆ 
ไม่ใช่ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยตรง 

2. การป้องกันการทุจริต             87.50 คะแนน 

 



4. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 จากการประชุมคณะท างานเพ่ือสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 ได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือก าหนด
มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ดังนี้ 
 
 

 

มาตรการ/แนวทาง 
 

วิธีการด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

การติดตามผล 

1.การให้ความรู้กับ
ข้าราชการ/พนักงาน
ส่วนต าบลทุกระดับ 

1.จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
งบประมาณ/แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ให้กับพนักงานทุกคน เจ้าหน้าท่ีทุก
กอง/ฝ่าย 
2.มอบ ผอ.กองเพิ่มเติมหรือทบทวน
รายละเอียดความรู้เรื่องงบประมาณ/
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ระเบียบ
ต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ให้กับพนักงานใน
กองตนเอง พร้อมท้ังรายงานผล               
ให้ผู้บริหารทราบ 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง 

ม.ค.64  
ถึง 

 ก.พ.64 

รายงานผลด าเนินการ
ในประชุมผู้บริหาร

และพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล          

โพธิ์เก้าต้น  
ประจ าเดือนมีนาคม 

พ.ศ.2564 

2.เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้เสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

จัดท ามาตรการการมีส่วนร่วม 
 

ส านักปลัด ม.ค.64  
ถึง 

 ก.พ.64 

3.การเปิดเผยข้อมูล
ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้
บริการอย่างถูกต้อง
ตรงไปตรงมาและมี
แนวทางในการ
ให้บริการผู้มาติดต่อ
อย่างโปร่งใส 

1.จัดให้มีบริการ E-service          
ในเว็บไซต์หลักขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
2.จัดท าช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 
- ด้วยตนเอง 
- ไปรษณีย์ 
- โทรศัพท์องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น 036-780100 
- โทรศัพท์สายตรงผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น             
083-7033371 
- e-mail (จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
phokaoton.go. th) 
- เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น          
- เฟสบุ๊คองค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น          

ส านักปลัด ม.ค.64  
ถึง 

 ก.พ.64 



 


