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  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment - ITA) ประจำป ี งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖5 ม ี เจตนารมณ ์ม ุ ่ งหวัง 
ให้หน่วยงาน ภาครัฐที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง และ
นำข้อมูลผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ได้อย่าง เหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน 
การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติ
และระดับสากล 
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวขี้วัด ดั งนี้ (๑) การปฏิบัติหน้าที่  
(๒) การใช้งบประมาณ (๓) การใช้อำนาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
(๖) คุณภาพการดำเนินการ (๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน (๔) การเปิดเผย
ข้อมูล และ (๑๐) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ( Internal) 
การรับรู ้ของผู ้ร ับบริการ ผู ้มาติดต่อ หรือผู ้มีส ่วนได้เสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล 
ที่เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปอ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน
ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐ ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและประการสำคัญ
คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์  
เช ิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่ าดัชนีการรับรู ้การทุจร ิต (Corruption 
Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งข้ึนต่อไป 
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ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ 
ประจำปี ๒๕๖5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ผลการประเมินระดับคุณธรมและความโปร่งใส ( ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ 
อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย มีค่าคะแนนเท่ากับ 86.59 คะแนน อยู่ในระดับ A มีรายละเอียดคะแนน 
สูงสุดรายตัวขี้วัดเรียงลำดับ ดังนี้ 
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  จากผลคะแนนการประเมินระตับคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ประจำปี ๒๕๖5 
คะแนนสูงสุดตัวชี้วัด (1) การเปิดเผยข้อมูล 97.14 คะแนน และคะแนนต่ำสุดตัวขี้วัด (10) การปรับปรุงการ
ทำงาน 77.83 คะแนน 

รายละเอียดผลการประเมินและข้อเสนอแนะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 

๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
 I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 79.65 คะแนน 
 I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่
รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 79.12 คะแนน 
 I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร  
ได้คะแนน 82.06 คะแนน 
 I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่ งดังต่อไปนี ้ จากผู ้มาติดต่อ เพื ่อแลกกับการ
ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ ได้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 
 I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ
รับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ ได้คะแนน 100.00 คะแนน 
 I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ ได้คะแนน 98.46 คะแนน 
 I7 ท่านรู้เกี ่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด  
ได้คะแนน 65.82 คะแนน 
 I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี ้ มากน้อยเพียงใด  
ได้คะแนน 86.28 คะแนน 
 I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
ได้คะแนน 92.86 คะแนน 
 I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 96.45 คะแนน 
 I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื ้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 84.91 คะแนน 
 I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 69.58 คะแนน 
 I13 ท่านได้ร ับมอบหมายงานจากผู ้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด  ได้คะแนน 
79.17 คะแนน 
 I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด   
ไดค้ะแนน 75.54 คะแนน 
 I15 ผู ้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู ้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 77.06 คะแนน 
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 I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 
97.45 คะแนน 
 I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อย
เพียงใด ได้คะแนน 100 คะแนน 
 I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน
97.28 คะแนน 
 I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้
กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 96.94 คะแนน 
 I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มี
ความสะดวกมากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 67.34 คะแนน 
 I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 75.54 คะแนน 
 I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 94.38 คะแนน 
 I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด ได้คะแนน 67.89 คะแนน 
 I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้
มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 77.08 คะแนน 
 I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 
ได้คะแนน 88.82 คะแนน 
 I๒๖ หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ (ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ , จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของหน่วยงาน) ได้คะแนน 96.15 คะแนน 
 I27 หน่วยงานของท่านมีปัญหาการทุจริตที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 86.22
คะแนน 
 I๒๘ หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี ้ (เฝ้าระวังการทุจริต, ตรวจสอบการทุจริต, 
ลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต) ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 80.99 คะแนน 
 I๒๙ หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั ้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 77.58 
คะแนน 
 I๓๐ หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที ่จะเกิดขึ ้นในหน่วยงานของท่าน ท่ านมีความคิดเห็น 
ต่อประเด็นตังต่อไปนี ้ อย่างไร (สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก, สามารถติดตามผล 
การร้องเรียนได้, มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา , มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบ 
ต่อตนเอง) ได้คะแนน 73.39 คะแนน 
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๒. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

 E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้  
มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 75.33 คะแนน 
 E๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงานให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่า 
เทียมกันมากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 80.74 คะแนน 
 E๓ เจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อให้ข้อมูลเกี ่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน 
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 81.47 คะแนน 
 E๔ ในระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือ 
ให้สิ่งดังต่อไปนี้ (เงิน, ทรัพย์สิน, ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความ
บันเทิงเป็นต้น) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ ได้คะแนน 99.22 
คะแนน 
 E๕ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม 
เป็นหลัก มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 82.30 คะแนน 
 E๖ การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 
77.67 คะแนน 
 E๗ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด ไดค้ะแนน 73.05 คะแนน 
 E๘ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี ่ยวกับการดำเนินงาน/  
การให้บริการ หรือไม่ ไดค้ะแนน 90.70 คะแนน 
 E๙ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงาน  
ได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 77.70 คะแนน 
 E๑0 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
หรือไม่ ได้คะแนน 83.72 คะแนน 
 E๑๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ 
ให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 73.86 คะแนน 
 E๑๒ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น  
มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 74.63 คะแนน 
 E๑๓ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิด  
ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ ได้คะแนน 90.70 คะแนน 

E๑๔ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไป  
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ ้น มากน้อยเพียงใด  
ได้คะแนน 71.49 คะแนน 

E๑๕ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น  
มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 78.47 คะแนน 

 
 

 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 

6 

๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

๓.๑ การเปิดเผยข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 97.14 คะแนน 
๓.๒ การป้องกันการทุจริตคะแนนเฉลี่ย 87.50 คะแนน 
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ผลการวิเคราะห์และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment - ITA) 

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
************************** 

 
๑. ผลคะแนนการประเมิน 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ในภาพรวมได้ผลค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 86.59 คะแนน อยู่ในระดับ A  เมื่อพิจารณาในแต่ละตัวชี้วัด 
สามารถเรียงลำดับผลคะแนนที่ได้ในแต่ละตัวชี้วัด จากผลคะแนนมากไปหาน้อยได้ตามลำดับ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากตารางข้างต้นสามารถสรุปได้ว ่า จุดแข็งที ่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดคือ ตัวชี ้วัด 
"การเปิดเผยข้อมูล" โดยได้คะแนนร้อยละ 97.14 และตัวขี ้วัดที่หน่วยงานได้คะแนนต่ำสุดคือ ตัวชี้วัด 
"การปรับปรุงการทำงาน" โดยได้คะแนนร้อยละ 77.83 จากคะแนนเต็มร้อยละ ๑๐๐ 

๒. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  เมื่อนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 มาวิเคราะห์โดยจำแนกตามรายดัชนีในแต่ละตัวชี ้ว ัด สามารถแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและ 
จุดอ่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอจะต้องมีการพัฒนาเพื่อปรับปรุงและยกระดับผลการประเมิน ITA 
ในปีงบประมาณต่อไป รายละเอียดดังนี้ 
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  ๒.๑ จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๘0) จำนวน 8 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   ๒.๑.๑ ตัวชี ้ว ัด "การเปิดเผยข้อมูล" (ตัวชี ้ว ัดที ่ ๙ ของตัวชี ้ว ัดการประเมิน)  
โดยมีผลคะแนนเท่ากับร้อยละ 97.14 เป็นการตรวจให้คะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันลงเว็บไซต์ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ww.por.go.th เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณขนได้รับทราบใน ๕ ประเด็น 
คือ (๑) ข้อมูลพื้นฐาน (๒) การบริหารงาน (๓) การบริหารเงินงบประมาณ (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ซึ่งจากผละแนนสะท้อนให้เห็นว่า การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ท ี ่ เป ็นป ัจจ ุบ ันลงเว ็บไซต ์ขององค ์การบริ หารส ่วนตำบลปอ สามารถดำเน ินการให ้ครบถ ้วนทั้ ง  
๕ ประเด็น และยังมีบางประเด็นที่อาจมีข้อมูลที่ไม่ชัดเจนเพียงพอ องค์กรบริหารส่วนตำบลปอสามารถที่จะ
ปรับปรุงและแก้ไข ทั ้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและวิธ ีการลงข้อมูลในแบบสอบถามของระบบ ITA  
ได้ในปีต่อไป 
   ๒.๑.๒ ตัวช ี ้วัด "การปฏิบัติหน้าที ่" (ต ัวช ี ้ว ัดที ่ ๑ ของตัวขี ้ว ัดการประเมิน) 
โดยมีผลการประเมินเท่ากับร้อยละ 89.88 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู ้ของบุคลากรภายใน 
หน่วยงาน ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ตามหลักมาตรฐาน มีความโปร่งใส การปฏิบัติงานมีกระบวนงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้  
บ่งชี้ถึงความโปรงใสและมี มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
   2.1.3 ต ัวช ี ้ ว ัด "การใช ้อำนาจ" (ต ัว ชี้ ว ัดท ี ่  ๒ ของต ัวช ี ้ ว ัดการประเม ิน)  
โดยมีผลคะแนนเท่ากับร้อยละ 87.75 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
ต่อการใช้อำนาจ ของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจาก 
ผลคะแนนสะท้อนให้เห็นได้ว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปอมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อำนาจ  
ของผู้บังคับบัญชาในการ มอบหมายงาน การประเมินการปฏิบัติงาน การพิจารณาความ ดีความชอบและ
พิจารณาด้านอื่น ๆ ด้วยความเป็นธรรม 
   ๒.๑.4 ตัวชี้วัด "การป้องกันการทุจริต" (ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ของตัวชี้วัตการประเมิน) 
โดยมีผลคะแนนเท่ากับร้อยละ 87.50 เป็นการตรวจให้คะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที ่เป็นปัจจุบัน 
ลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ www.por.go.th เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบ 
ใน 2 ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน
ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ  
(๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน 
การทุจริต จากผลคะแนนสะท้อนให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลปอสามารถที่จะดำเนินการได้ครบถ้วน  
ทั้ง 2 ประเด็น  
   2.1.5 ตัวชี้วัด "การแก้ไขปัญหาทุจริต" (ตัวชี้วัดที่ ๔ ของตัวชี้วัดการประเมิน)  
โดยมีผลคะแนนเท่ากับร้อยละ 83.86 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุด  
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง ซึ่งจากผลคะแนนสะท้อนให้เห็นได้ว่า ผู้บริหารสูงสุดต้องมีการกำกับ  
ติดตามและเสริมสร้างคำนิยมในการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง 
 
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 

9 

   2.1.6 ตัวชี้วัด "คุณภาพการดำเนินการ" (ตัวชี้วัดที่ ๗ ของตัวชี้วัดการประเมิน) 
โดยผลคะแนนเท่ากับร้อยละ 83.81 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ 
ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
โดยยึดตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งจากผลคะแนนสะท้อนให้เห็นว่ า 
ประชาชนผู้มารับบริการยังไม่มีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลปอเท่าที่ควร 
ดังนั้น จึงต้องมีการอบรมเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล ความโปร่ง ใส ตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ ให้แก่ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และมีคู่มือการทำงานเป็นมาตรฐานแนวทางเดียวกัน คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน 
ส่วนรวมเป็นหลักสำคัญ 
   2.1.7 ตัวชี ้ว ัด "การใช้งบประมาณ" (ตัวชี ้ว ัดที ่ ๓ ของตัวชี ้ว ัดการประเมิน) 
โดยมีผลคะแนนเท่ากับร้อยละ 82.65 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
ต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที ่เกี ่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั ้งแต่  
การจัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีและการเผยแพร่อย่างโปร่งใส จนถึงลักษณะการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุเป็นไปตามระเบียบ ให้ความสำคัญต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างหลากหลาย
ช่องทาง จากผลคะแนนสะท้อนให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลปอ มีวินัยด้านการเงินการคลัง การใช้จ่าย
งบประมาณเพื ่อความคุ ้มค่าและมุ ่งเน้น ผลประโยชน์ของประชาขนเป็นสำคัญโดยในการดำเนินงาน 
ในปีงบประมาณต่อไป จะต้องให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลการใช้งบประมาณให้ประชาชนได้รับทราบ
มากขึ้น 
   2.1.8 ตัวชี้วัด "ประสิทธิภาพการสื่อสาร" (ตัวซี้วัดที่ ๖ ของตัวชี้วัดการประเมิน) 
โดยมีผลคะแนนเท่ากับร้อยละ 80.57 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ 
ผู ้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื ่อสาร ในประเด็นที ่เกี ่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล  
ของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ซึ่งจากผลคะแนนสะท้อนให้เห็นว่า ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ 
ยังไม่รับรู้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลปอ รวมถึงช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเท่าที่ควร ดังนั้นจึงต้องมีการกำชับให้ 
เจ้าหน้าที่มีการชี้แจงช่องทางต่าง ๆ และมีการเผยแพร่ข้อมูลช่องท่างต่าง ๆ ให้ประชาชนผู้รับบริการรับทราบ 
อย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างหลากหลาย 
 
  ๒.๒ จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๘๐) จำนวน ๘ ตัวชี้วัด ดังนี้ 
   ๒.๒.๑ ตัวชี ้ว ัด "การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ" (ตัวชี ้ว ัดที ่ ๕ ของตัวชี ้วัด 
การประเมิน) โดยมีผลคะแนนเท่ากับร้อยละ 79.86 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน 
หน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที ่เกี ่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน 
ในการนำทรัพย์สินของราชการหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อ่ืนทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  
พฤติกรรมการยืม จากผลคะแนนสะท้อนให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ควรต้องมีกระบวนการในการ 
ขออนุญาตอย่างชัดเจนถูกต้อง ตามระเบียบ มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
อย่างต่อเนื่อง และมีมาตรฐานในการปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกัน 
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   ๒.๒.๒ ตัวช ี ้ว ัด "การปรับปรุงระบบการทำงาน" (ตัวช ี ้ว ัดที ่ ๘ ของตัวช ี ้วัด  
การประเมิน) โดยมีผลคะแนนเท่ากับร้อยละ 77.83 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเ ด็นที่เกี ่ยวข้องกับ 
การปรับปรุงพัฒนาองค์กร ทั้งแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน  
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนางานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลคะแนนสะท้อน  
ให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลปอจะต้องส่งเสริมให้มีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้มาติดต่องานได้มีโอกาส 
ร่วมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงาน ลดขั้นตอนการทำงาน โปร่งใส เปิดเผย  
นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาระบบงานบริการเพ่ิมมากข้ึน 

มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ฯ ดังนี้ 

  หน่วยงานของท่านได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 จำนวน 86.59 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการ
ประเมินระดับ A หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ดำเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA  โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูล 
ราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือข้อคำถามทั้งหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพ่ื อนำไปสู่ 
การพัฒนาในจุดที ่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื ่อง คาดหมายได้ว่า
หน่วยงานจะสามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึง
สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่ งขึ้นในปีต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็น 
ที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 

  - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
โดยเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม
หน่วยงานด้านคุณธรรมและ โปร่งใส และต้องเป็นการดำเนินการในปีที่รับการประเมิน 
  - แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน และมีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อ ผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น โดยเป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีที่รับการประเมิน 
  - แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน โดยควรแสดงตำแหน่ง 
ที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น ในกรณีเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรแสดงโครงสร้างที่ครอบคลุมทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ 
  - ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี ่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
ของหน่วยงานของท่านมากข้ึน 
  - ส่งเสริมการให้ความรู ้เกี ่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สิน  
ของราชการที่ถูกต้อง 
  - เพิ่มการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 
  - เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
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  - สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการ
การทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระทำการร้องเรียน โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน 
  - ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 
  - ปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 
  - เปิดโอกาสให้ผ ู ้ร ับบร ิการ ผู ้มาติดต่อ หรือผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเส ีย เข้าไปมีส ่วนร ่วม  
ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
  - เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
  - เพิ ่มมาตรการช ี ้แจงและตอบคำถาม เมื ่อมีข ้อก ังวลสงสัยจากประชาชนเกี ่ยวกับ  
การดำเนินงานให้ชัดเจนมากข้ึน 
  - เพิ ่มความตระหนักของผู ้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านโดยต้องให้ความสำคัญ  
กับการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง 
  - ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 
  - เพิ่มการกำกับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากร  
ในหน่วยงานของท่าน ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
  - พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู ้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 
  - เพิ ่มมาตรการกำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานในการทำงาน  
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
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3. มาตรการ/แนวทางการพัฒนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในประเด็นตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ตัวช้ีวัด 
ประเด็น 

ที่ต้องพัฒนา 
ผล

คะแนน 
มาตรการ/แนวทางการพัฒนา 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 
การปฏิบัติ

หน้าที่ 
89.88 

-  จะต ้ องม ี การข ี ้ แจ งข ั ้ นตอน ระยะ เวลา 
ผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน ทั้งการ
แนะนำขณะมาติดต่อและจัดทำสื่อประขาสัมพันธ์
ที่สามารถสังเกตุเห็นได้โดยง่าย 
- สร้างระบบการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ 
ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวก 

งานธุรการ 
สำนักปลัด 

2 
การใช้

งบประมาณ 
82.65 

จะต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงาน 
ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื ้อจ ัดจ ้าง
รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ และจัดทำ
ผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ 

กองคลัง 

3 การใช้อำนาจ 87.75 

- จะต้องจัดทำและเผยแพร่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
ตำแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

งาน
บริหารงาน

บุคคล 
สำนักปลัด 

4 
การใช้ทรัพย์สิน

ของทาง
ราชการ 

79.86 

- จะต้องจัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตาม
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ย ื ม - ค ื น  แ ล ะ ก า ร ล ง โ ท ษ 
อย่ าง เคร ่ งคร ัดต ้องปล ูกฝ ั งและเสร ิมสร ้าง
ว ัฒนธรรมการทำงานเพื ่อประโยชน์ส ่วนรวม  
มีจ ิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชน 
อย่างเต็มที ่

งานพัสดุ  
กองคลัง 

5 
การแก้ไข
ปัญหาการ

ทุจริต 
83.86 

- ต้องมีการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริต
อย ่างช ัดเจนและเปิดเผย รวมทั ้งการเป ิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
การติดตามตรวจสอบการทำงานได้ 

ทุกส่วน
ราชการ 

6 
คุณภาพการ
ดำเนินงาน 

83.81 

- ต้องมีการประชาสัมพันธ์เกี ่ยวกับระบบและ
ขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง
และฝึกอบรมพัฒนาเพิ ่มพูนทักษะและความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 

สำนักปลัด 

7 
ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

80.57 

- จ ัดทำส ื ่อประชาสัมพันธ ์และเปิดเผยข้อมูล 
บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้
ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 

งาน
ประชาสัมพันธ์ 

สำนักปลัด 
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8 
การปรับปรุง
การทำงาน 

77.83 

- ต้องมีการสร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่าง 
ผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
เป็นประจำ 
- ส ่งเสริมให้ผ ู ้ร ับบริการและประชาชนทั ่วไป 
มีส ่วนร ่วมในการแสดงความค ิดเห ็นหร ือให้
คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการ 

งานนโยบาย
และแผน 
สำนักปลัด 

9 
การเปิดเผย

ข้อมูล 
97.14 

-  จะต ้องม ีการเผยแพร ่ข ้อม ูลเก ี ่ ยวก ับการ
ปฏิบัติงานทั ้งข้อมูลด้านการบริหารงานทั ่วไป 
งบประมาณการจัดซื ้อจ ัดจ้างและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลรวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์เพ่ิม 
ช่องทางการสื่อสารกับผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service 

ทุกส่วน
ราชการ 

10 
การป้องกันการ

ทุจริต 
87.50 

- จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการ
ประเมิน ITA ศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมิน
ของปีที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนา ทุก ๆ ปี จากนั้นจัดทำแนวทางการ
ปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการกำกับ
ติดตามการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และ
พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากร
ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบ 
ให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื ่อสารผ่านเว็บไชต์  
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ทุกส่วน
ราชการ 

 
       จัดทำโดย งานนิติการ 

       สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 
       อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 


