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

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่ งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูล             
ผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงาน             
ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก 
ด้านการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับ
มาตรฐานการด า เนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ            
ทั้งในระดับชาติและระดับสากล รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่                 
(1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชกา ร               
(5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6)คุณภาพการด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุง
ระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของ           
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External) และการเผยแพร่ข้อมูล(ที่เป็นปัจจุบันบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนน
ครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้จะช่วย
สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ
ประการส าคัญคือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถ
สะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index :CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

 

 

 



1. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก
ให้ หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า“การประเมิน คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนดเป็นกล 
ยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็น
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับ
การประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล              
โพธิ์เก้าต้นโดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.76 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การเนินงาน ระดับ AA เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
100.00 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 ตัวชี้วัดการใช้อ านาจได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 100.00 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 ตัวชี้วัด 
การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 100.00 ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 รองลงมาตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการสื่อสารได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.85 ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงานได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 97.23 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างานได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.56 และสรุปได้ว่าจุดแข็ง        
ที่หน่วยงาน ได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 100.00 คือ ตัวชี้วัดที่ 1 – 5 และตัวชี้วัด 9 - 10 ส่วนที่
จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างานได้เท่ากับร้อยละ 92.56 

3. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2564 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนต าบล             
โพธิ์เก้าต้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุด
แข็งและจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นมี
คะแนนรวม 98.76 อยู่ในระดับ AA หมายถึงหน่วยงานสามารถด าเนินการได้ครบถ้วนตามตัวชี้วัดและ
หลักเกณฑ์การประเมิน ITA สามารถบรรลุความส าเร็จในการเป็นหน่วยงานต้นแบบคุณธรรมและความ
โปร่งใสให้แก่หน่วยงานอ่ืนๆ ได้ทั้งนี้อาจมีรายละเอียดตามตัวชี้วัดที่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการก ากับ
ดูแล หรือส่งเสริมการท างานเพ่ือยกระดับคุณภาพในการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น คาดหมายได้ว่าหน่วยงานมี
กลไกในการพัฒนาย่างต่อเนื่อง หน่วยงานสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานที่น ามาสู่ความเชื่อมั่น
ศรัทธา และสร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 



 
ข้อมูลตามหลักเกณฑ์องค์ประกอบของตัวชี้วัด 

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นท่ีต้องแก้ไข/ปรับปรุง 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 

1. การปฏิบัติหน้าท่ี                  100.00 คะแนน 
 

จากผลคะแนน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดทุกด้าน ได้แก่  
การปฏิบัติหน้าท่ี การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้
ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีค่าคะแนน
เท่ากับ 100 แต่ท้ังนี้ ยังคงต้องรักษาการรับรู้ของบุคลากร
ภายในองค์กรท้ัง 5 ตัวชี้วัดดังกล่าว อย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป  

2. การใช้งบประมาณ                100.00 คะแนน 
3. การใช้อ านาจ                      100.00 คะแนน 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ     100.00 คะแนน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต       100.00 คะแนน 
แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 
1. คุณภาพการด าเนินงาน           97.23 คะแนน 

 

จากผลคะแนน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดคุณภาพการ
ด าเนินงาน มีค่าคะแนนเท่ากับ 97.23 แสดงให้เห็นว่าบุคลากร
ในหน่วยงานควรจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อยกระดับคุณภาพการ
ด าเนินงาน โดยยึดหลักตามมาตรการขั้นตอนและระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร มีค่า
คะแนนเท่ากับ 97.85 และด้านการปรับปรุงการท างาน มีค่า
คะแนนเท่ากับ 92.56 ซึ่งหน่วยงานต้อง              มีมาตรการ
ลดขั้นตอนการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว (One 
Stop Service) การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ 
ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย ซึ่งควรเข้าถึงได้ง่าย
และไม่ซับซ้อน ท้ังนี้ ข้อมูลท่ีเผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและ
ข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชม
หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือการให้บริการ และมี
การชี้แจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน รวมท้ังจัดให้มี
ช่อทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานได้ด้วย 
 

2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร          97.85 คะแนน 
3. การปรับปรุงการท างาน           92.56 คะแนน 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

1. การเปิดเผยข้อมูล                 100.00 คะแนน จากผลคะแนน OIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดทุกด้าน ได้แก่ 
การเปิดเผยข้อมูล การป้องกันการทุจริต มีค่าคะแนนเท่ากับ 
100 ท้ังนี้  หน่วยงานมีการด าเนินการเตรียมข้อมูล และ
องค์ประกอบด้านข้อมูลท่ีสอดคล้องกับตัวชี้วัดดีอยู่แล้ว อาจท า
เพิ่มบทบาทหน้า ท่ีในการเป็นพี่ เลี้ยงหรือ ให้ค าปรึกษากับ
หน่วยงานงานอื่น ๆ ท่ียังคงไม่เข้าใจรายละเอียดของแต่ละ
ตัวชี้วัด 

2. การป้องกันการทุจริต             100.00 คะแนน 

 
 



4. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 จากการประชุมคณะท างานเพ่ือสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565 ได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือก าหนด
มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ดังนี้ 
 
 

 

มาตรการ/แนวทาง 
 

วิธีการด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

การติดตามผล 

1.มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน หรือคู่มือใน
การปฏิบัติงาน 

1.จัดท าคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน หรือคู่มือในการ
ปฏิบัติงาน 
2.แจ้งเวียนให้บุคลากรภายใน
รับทราบ และถือปฏิบัติ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 

ต.ค.64 
ถึง 

ก.ย.65 

รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุปผล ณ 

สิ้นปีงบประมาณ
2565 

2.การเผยแพร่ข้อมูลของ
หนว่ยงานในเรื่องต่างๆ 
ต่อสาธารณชนผ่าน
ช่องทางท่ีหลากหลาย ซึ่ง
ควรเข้าถึงได้ง่ายและไม่
ซับซ้อน  

เผยแพร่กิจกรรม การปฏิบัติ
ราชการ ขอ้มูลข่าวสาร ผ่าน
เว็บไซต์หลักขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น และเฟสบุ๊ค    
องค์การบริหารส่วนต าบล         
โพธิ์เก้าต้น 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 

ต.ค.64 
ถึง 

ก.ย.65 

3.เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน
ได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

จัดท ามาตรการการมีส่วนร่วม 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 

ต.ค.64 
ถึง 

ก.ย.65 

4.การเปิดเผยข้อมูล
ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้
บริการอย่างถูกต้อง
ตรงไปตรงมาและมี
แนวทางในการให้บริการ
ผู้มาติดต่ออย่างโปร่งใส 

1.จัดให้มีบริการ E-service          
ในเว็บไซต์หลักขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
2.จั ดท า ช่ อ งทางก ารรั บ เ รื่ อ ง
ร้องเรียนการทุจริต 
- ด้วยตนเอง 
- ไปรษณีย์ 
- โทรศัพท์องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น 036-780100 
- โทรศัพท์สายตรงผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล           
โพธิ์เก้าต้น 083-7033371 
- e-mail (จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
phokaoton.go. th) 
- เว็บไซต์องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น          
- เฟสบุ๊คองค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น          

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 

ต.ค.64 
ถึง 

ก.ย.65 


