
กิจกรรม “ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนางานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ” 

วันที่ 5 เมษายน 2565 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 

………………………………………. 
 

 
 

 



 
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล

แม่นาเรือ นางสาวทัศนันท์  ใจบุญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล แม่นาเรือ  ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนางานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่นาเรือ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงพัฒนางานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
แม่นาเรือมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐาน
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ย้ าเตือนให้ข้าราชการและพนักงานจ้างทุกท่านถือปฏิบัติตาม 
 1.1 ประกาศ อบต.แม่นาเรือ เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของ อบต.แม่นาเรือ  
                     ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565 

 1.2 ประกาศ อบต.แม่นาเรือ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 
 1.3 ประกาศ อบต.แม่นาเรือ เรื่อง มาตรการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี 

ส่วนร่วมในการด าเนินงานฯ ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 
 1.4 ประกาศ อบต.แม่นาเรือ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  

ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 
 1.5 ประกาศ อบต.แม่นาเรือ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 

 1.6 ประกาศ อบต.แม่นาเรือ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 
 1.7 ประกาศ อบต.แม่นาเรือ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 

ผลประโยชน์ส่วนรวม ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 
 1.8 ประกาศ อบต.แม่นาเรือ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 
 1.9 ประกาศ อบต.แม่นาเรือ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากร 

ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการและพนักงานส่วนต าบล  
ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 

     รายละเอียดสามารถดูประกาศได้ที่เว็บไซต์ www.maenarua.com  หัวข้อ  “ศูนย์ป้องกันการทุจริตฯ” 
รวมทั้งถือปฏิบัติตาม  

  - ประกาศ อบต.แม่นาเรือ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 
                      ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565   

 2. แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ อปท. ITA  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
     ผลการประเมิน อบต.แม่นาเรือ ได้คะแนน 94.84 คะแนน ระดับ A ซึ่งในภาพรวมทั้ง อปท.จังหวัด
พะเยาผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งจังหวัด 23 แห่ง จากทั้งหมด 72 แห่ง อบต.แม่นาเรือ ได้คะแนนเป็นที่ 3 ของ
จังหวัดพะเยา และเป็นที่ 1 ของ อบต.ในจังหวัดพะเยา ทั้งนี้ ผลคะแนนดังกล่าวไม่ได้เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงการทุจริต หรือ
การกระท าผิดของหน่วยงานแต่อย่างใด แต่เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นที่หน่วยงานควรปรับปรุง พัฒนา และ
ยกระดับให้ดียิ่งขึ้นอันจะส่งผลให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสามารถยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริตต่อไป และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันยกระดับผลการประเมินให้มากกว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วย (รายละเอียดสามารถดูประกาศได้ที่เว็บไซต์ www.maenarua.com  หัวข้อ 
“ศูนย์ป้องกันการทุจริตฯ เรื่อง รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)” 



3. แจ้งเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ อปท. ITA ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565     

   ด้วย ขณะนี้เป็นห้วงระยะเวลาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของ อปท. ITA 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยก าหนดแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565 นี้ โดยเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบจะต้องเข้าระบบใช้งาน ITAS และน าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกใน
ระบบ ITAS แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

   และในการด าเนินการจะท าผ่านระบบ ITAS โดยก าหนดรายละเอียดหัวข้อการประเมินออกเป็น 10 
ตัวชี้วัด ใน 3 เครื่องมือการประเมิน ดังนี้ 
               ขั้นตอนที่ 1. ประเมินหน่วยงาน (OIT) ประเมินจากการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงาน มีหัวข้อตัวชี้วัด 43 ตัวชี้วัด) คือ 

1) การเปิดเผยข้อมูล (o1 - o33) 
2) การป้องกันการทุจริต (o34 - o43)    

แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2565 
   ขั้นตอนที่ 2. ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ( IIT) ประเมินจากบุคลากรภายในหน่วยงานทุกคน (กรอก

แบบสอบถามผ่านระบบ ITAS) ตามท่ีทางนิติกรได้ส่งลิ้งค์ในไลน์กลุ่ม อบต.แม่นาเรือ ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 
2565 มีการท าแบบประเมินฯแล้ว จ านวน 26 คน ยังไม่ครบจ านวนขั้นต่ าที่ก าหนด 
                ขั้นตอนที่ 3. ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประเมินจากบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือ
หน่วยงานรัฐที่มารับบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มเป้าหมาย มีจ านวนร้อยละ 10 ของจ านวน  
ผู ้มีส่วนได้เสียภายนอก แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง ถ้าน้อยกว่า 30 ตัวอย่างให้เก็บข้อมูลทุก
ตัวอย่าง กรณีผู้มีส่วนได้เสียภายนอกมากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง ของ 
อบต.แม่นาเรือ ให้เก็บข้อมูล จ านวน 100 ตัวอย่าง แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2565  
               โดย อบต.แม่นาเรือ จะได้มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ  และมอบหมายให้นิติกรเป็น Admin หน่วยงาน 
โดยมีนักวิชาการคอมพิวเตอร์เป็นผู้ช่วย Admin และมอบหมายให้ปลัด อบต.แม่นาเรือ เป็นผู้บริหารที่มีหน้าที่
อนุมัติในระบบ ITAS ซึ่ง อบต.แม่นาเรือได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ ตามค าสั่ง อบต.แม่นาเรือ ที่ 151/2565 
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จึงขอความร่วมมือผู้ได้รับการแต่งตั้งฯ ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตาม
ปฏิทินที่ก าหนดด้วย และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการต่างๆเพ่ือยกระดับคะแนน ITA ในปีนี้ด้วย 
              ซึ่งการด าเนินการตามตัวชี้วัดต่างๆ ทางนิติกร จะได้เป็นผู้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต่อไป 
 

 
 


