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ค าน า 

 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการประเมิน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ 
 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่นาเรือฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่  
(2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
(6) คุณภาพการด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผย
ข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
(External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะ
สะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม 
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกัน
การทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผล
คะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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1. หลักการและเหตุผล 
     ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA)” ปัจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็น
การยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้า
รับการประเมินผลได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ 
     ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.6 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานระดับ B 
 เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนมากที่สุดคือได้คะแนนร้อยละ 
87.50 รองลงมาคือตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.46 ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ 
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.01 ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.98 ตัวชี้วัดคุณภาพการ
ด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.46 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.26 
ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.12 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 79.94 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับ 77.79 และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 67.86  
 สรุปได้ว่า จุดแข็งที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 87.50 คือ
ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ส่วนจุดที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต  
ได้เท่ากับร้อยละ 67.86 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้อง
พัฒนาไว้ดังนี้ 
 3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จ านวน 3 ตัวชี้วัด คือ 
 (1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.50 เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ www.maenarua.com 
เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าว
ประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการ
ให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและ
การด าเนินงานของหน่วยงาน 
 (2) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.46 เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) การเผยแพร่ข้อมูล
ของหน่วยงาน (2) การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน (3) มีช่องทางรับฟังค า
ติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ (4) มีการชี้แจงและตอบค าถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัย
เกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน และ (5) มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (3) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.01 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือมีแนวโน้มการด าเนินงานที่
เป็นไปตามหลักความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี  ควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่อง
การปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวอย่างเท่า
เทียมกัน 
 3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85) จ านวน 7 ตัวช้ีวัด คือ 
 (1) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 67.86 เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เห็นได้ว่า หน่วยงานต้องประกาศเจตจ านงสุจริต
ของผู้บริหารใหม่เพ่ือให้สอดคล้องตามรายละเอียดที่ก าหนด รวมทั้งต้องประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
และด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต 
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 (2) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.79 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน 
และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า 
หน่วยงานควรจะมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องเพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากร
ภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการของหน่วยงานด้วย 
 (3) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.94 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไป
จนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าท างานล่ วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่ า หน่วยงานควรให้
ความส าคัญกับการให้ความรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน, การใช้จ่ายงบประมาณ
ต้องค านึงถึงความคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้แก่บุคลากรภายใน การจัดซื้อจัดจ้าง/
การจัดหาพัสดุและการตรวจรับพัสดุต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการราย
ใดรายหนึ่ง และเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ตนเองได ้
 (4) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.12 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง เห็นได้ว่าหน่วยงานจะต้อง
ยกระดับเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย 
และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย 
รวมทั้งหน่วยงานควรมีกระบวนการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างานเพ่ือป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงาน 
 (5) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.26 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการ
ท างาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการ
ท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เห็นได้ว่า 
หน่วยงานควรมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น ทั้งควรมีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน/การบริการให้ดีขึ้น ทั้งหน่วยงานควรมีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามา
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้น ทั้งยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงาน
ให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย 
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 (6) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.46 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน ใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่า
ยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่น า
ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหลือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควร
เป็นประเด็นในการพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ควรพัฒนาเกี่ยวกับหน่วยงานควรมีการเผยแพร่
ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณะควรรับทราบอย่างชัดเจน ควรเผยแพร่ข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และมี
ช่องทางหลากหลาย ควรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดียิ่งขึ้น 
 (7) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.98 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อ านาจของ
ผู้บังคับบัญชาโดยไม่มีการสั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาและไม่มีการสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริตและไม่ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ ไม่มีการซื้อขายต าแหน่ง ไม่มีการเอ้ือประโยชน์
ให้กลุ่มหรือพวกพ้องด้านการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนา
เพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการมอบหมายงานให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม  และการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน เนื่องจากมี
บางกลุ่มตัวอย่างจากการประเมินที่ให้ความคิดเห็นว่าการมอบหมายงานและการประเมินและการเลื่อนระดับยัง
ขาดความเป็นธรรม  

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 4.1 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 81.36 อยู่ในระดับ B บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่สามารถยกระดับการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่น
และแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิผล แต่ยังมีบุคลากรส่วนน้อยที่ยังขาดความเชื่อมั่นและขาดความไว้วางใจต่อการบริหารงานของ
ผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงมีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นการ
พัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้
งบประมาณ 

(1) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
(2) การใช้จ่ายงบประมาณ 
(3) การเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ 

(1) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีให้กับบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 
(2) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ 
(3) มีช่องทางเพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงาน
สามารถแจ้งเบาะแสที่สงสัย โดยมีมาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้
อ านาจ 

(1) การมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 
(2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระดับคุณภาพของผลงาน 
(3) การคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการ
ให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 

(1) ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 
(2) ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระดับคุณภาพของผลงาน 
(3) ผู้บังคับบัญชาให้ความเป็นธรรมในการ
คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
หรือการให้ทุนการศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้
ทรัพย์สินของราชการ 

(1) การขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานมีความสะดวก 
(2) การขอยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงานของบุคลากรใน
หน่วยงานมีการขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง 
(3) การรับรู้แนวปฏิบัติของ
หน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง 
(4) การก ากับดูแลและตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการที่ถูกต้องและประชาสัมพันธ์
ทางช่องทางต่างๆ 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 

(1) การให้ความส าคัญกับการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
(2) การแก้ไขปัญหาการทุจริตใน
หน่วยงาน 
(3) การด าเนินการเฝ้าระวังการ
ทุจริต การตรวจสอบการทุจริต การ
ลงโทษทางวินัย 
(4) การน าผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการท างานเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 
(5) การพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่
จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน สามารถ
ร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่าง
สะดวก สามารถติดตามผลการ
ร้องเรียนได้ มั่นใจว่าจะมีการ
ด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา มั่นใจ
ว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อ
ตนเอง 

(1) ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการต่อต้าน
การทุจริตและการแก้ไขปัญหาการทุจริตใน
หน่วยงาน  
(2) น าผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ
มาปรับปรุงการท างานเพ่ือป้องกันการทุจริต
หากตรวจพบว่าเจ้าหน้าที่ทุจริตจะต้อง
ด าเนินการทางวินัย 
(3) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนให้ 
บุคลากรทราบ 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพ
การด าเนินงาน 

(1) การปฏิบัติงาน/ให้บริการโปร่งใส
เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
ก าหนด 
(2) การปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มา
ติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน 
(3) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ/ให้บริการอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังข้อมูลหรือ
บิดเบือนข้อมูล 
(4) การด าเนินงานโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลัก 

การปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานการ
ให้บริการผู้มาติดต่อราชการที่เป็นไปตาม
ขั้นตอนระยะเวลาที่ก าหนด และโดยเท่าเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติ ให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา 
ไม่ปิดบังข้อมูลหรือบิดเบือนข้อมูล โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลัก 
 

 
 4.2 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 83.72 อยู่ในระดับ B บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน
แก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมาไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะอย่างพอสมควร 
และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไร
ก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงานมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพ
การด าเนินงาน 

(1) การปฏิบัติงาน/ให้บริการโปร่งใส
เป็นไปตามขั้นตอนและโปร่งใส
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
(2) การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน 
(3) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ/ให้บริการอย่างตรงไป 
ตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 

ปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไปตามข้ันตอนและ
โปร่งใส ให้บริการอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ
และให้ข้อมูลหรือให้บริการอย่างตรงไปตรงมา 
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ 8 การ
ปรับปรุงการท างาน 

(1) การปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ 
(2) การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การด าเนินงาน/การให้บริการ  
(3) การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้า
ไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการ 
(4) การปรับปรุงการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้มีความโปร่งใส  

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส มี
วิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น รวมทั้ง
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
ให้ดีขึ้น 
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 4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.87 
อยู่ในระดับ B บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบอย่างเป็น
ปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่สามารถยกระดับการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่จะ
สามารถป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 9 การ
เปิดเผยข้อมูล 

(1) ข้อมูลพื้นฐาน -ไม่มี- 
(2) การบริหารงาน 
     การปฏิบัติงาน 
     O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
     ผู้ประเมินเห็นว่า : ข้อมูลที่เปิดเผยนั้นไม่
สอดคล้องตามรายละเอียดที่ก าหนด 
     การให้บริการ 
     O16 รายงานผลส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ 
     ผู้ประเมินเห็นว่า : หน่วยงานไม่ได้ระบุเหตุผลอัน
น่าเชื่อถือว่าไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลตาม
รายละเอียดที่ก าหนดได้ 
     O17 E-Service 
     ผู้ประเมินเห็นว่า : หน่วยงานไม่ได้ระบุเหตุผลอัน
น่าเชื่อถือว่าไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลตาม
รายละเอียดที่ก าหนดได้ 

 
 

การเปิดเผยข้อมูลคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 
 

การเปิดเผยผลส ารวจความ 
พึงพอใจการให้บริการ/ระบุ

เหตุผลกรณีไม่สามารถเปิดเผย
ข้อมูลตามที่ก าหนดได้ 

 
 

การเปิดเผยช่องทาง 
การขอรับบริการผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต 
 (3) การบริหารเงินงบประมาณ -ไม่มี- 
 (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

     O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
     ผู้ประเมินเห็นว่า : หน่วยงานไม่ได้ระบุเหตุผลอัน
น่าเชื่อถือว่าไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลตาม
รายละเอียดที่ก าหนดได้ 

 
การเปิดเผยรายงานผลการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลประจ าปี 

 (5) การส่งเสริมความโปร่งใส -ไม่มี- 
 
5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด  คือตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ซึ่งได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 67.86 ซึ่งจากการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวชี้วัด หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยคะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 10 
การป้องกัน 
การทุจริต 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  
       ความเห็นผู้ประเมิน : ข้อมูลที่เปิดเผยนั้นไม่สอดคล้องตาม
รายละเอียดที่ก าหนด 

 
0.00 

 O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 100.00 
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ตัวชี้วัด หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยคะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 10 
การป้องกัน 

การทุจริต (ต่อ) 

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
        ความเห็นผู้ประเมิน : หน่วยงานไม่ได้ระบุเหตุผลอัน
น่าเชื่อถือว่าไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลตามรายละเอียดที่ก าหนดได้ 

0.00 

 O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
       ความเห็นผู้ประเมิน : ข้อมูลที่เปิดเผยนั้นไม่สอดคล้องตาม
รายละเอียดที่ก าหนด 

0.00 

 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
       ความเห็นผู้ประเมิน : ข้อมูลที่เปิดเผยนั้นไม่สอดคล้องตาม
รายละเอียดที่ก าหนด 

0.00 

 O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 100.00 
 O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต

ประจ าปี รอบ 6 เดือน 
100.00 

 O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 100.00 
 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
 

100.00 
 O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 100.00 
 O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 100.00 
 O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 100.00 
 O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน 100.00 
 O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 

        ผลประโยชน์สว่นรวม 
100.00 

 O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
       ความเห็นผู้ประเมิน : หน่วยงานไม่ได้ระบุเหตุผลอัน
น่าเชื่อถือว่าไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลตามรายละเอียดที่ก าหนดได้ 

0.00 

 
 ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ (1) ผู้บริหารต้อง
ประกาศเจตจ านงสุจริตใหม่เพ่ือให้สอดคล้องตามรายละเอียดที่ก าหนด (2) ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจ าปี 2563 เพ่ือให้สอดคล้องตามรายละเอียดที่ก าหนด (3) ด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เพ่ือให้สอดคล้องตามรายละเอียดที่ก าหนด (4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
สอดคล้องตามรายละเอียดที่ก าหนด  ส่วนมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจไม่จ าเป็นต้องพัฒนาเนื่องจากตาม
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ITA 2020 ไม่มีประเด็นการตรวจหัวข้อนี้แล้ว  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นหากครบถ้วนจะแสดงให้
เห็นถึงการให้ความส าคัญต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน และมีการ
ก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูล
ทีเ่ป็นปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือเป็นการทั่วไป 
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6. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(1) ประกาศเจตจ านง
สุจริตของผู้บริหาร 

(1) จัดท าประกาศเจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร 
(2) ผู้บริหารเน้นย้ าในที่ประชุม
พนักงานประจ าเดือนของทุกปี เพื่อให้
ถือปฏิบัติและเพ่ิมความตระหนักให้กับ
บุคลากร 

นิติกร 
นายก อบต. 

รายงานสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

(2) การประเมินความ
เสี่ยงเพ่ือป้องกันการ
ทุจริตและการด าเนินการ
เพ่ือจัดการความเสี่ยง
ทุจริต 

(1) จัดท าผลการประเมินความเสี่ยง
เพ่ือป้องกันการทุจริต ประจ าปี 2563 
(2) ด าเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริต
ตามท่ีได้มีการประเมิน 

นิติกร รายงานสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

(3) ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

ฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านเว็บไซต์
หน่วยงาน 

นิติกร รายงานสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

(4) การปรับปรุงพัฒนา 
การปฏิบัติงานการให้ 
บริการผู้มาติดต่อราชการ
ที่เป็นไปตามข้ันตอน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

(1) รณรงค์พัฒนาจิตส านึกการ
ให้บริการกับเจ้าหน้าที่ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศของ
หน่วยงาน 
(2) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เช่น เบี้ย
ยังชีพ เป็นต้น และเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

นิติกร รายงานสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

(5) มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง 

(1) จัดท าประกาศแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง 
(2) แจ้งเวียนให้บุคลากรถือปฏิบัติและ
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์หน่วยงาน 

นิติกร 
ผอ.กองคลัง 

รายงานสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

(6) สร้างการรับรู้ให้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี และ
เปิดโอกาสให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ 

(1) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีให้บุคลากรรับทราบ 
(2) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ร้องเรียนให้บุคลากรรับทราบทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

นิติกร 
ผอ.กองคลัง 

รายงานสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(7) มีการมอบหมายงาน 
การปฏิบัติงาน รวมถึง
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระดับ
คุณภาพของงาน โดยไม่
เลือกปฏิบัติ 

(1) สร้างความเข้าใจร่วมกับเกี่ยวกับ
เกณฑ์การประเมิน และการท างาน 
(2) ผู้บริหารเน้นย้ าในที่ประชุม
พนักงานประจ าเดือนเรื่องความเป็น
ธรรมในการประเมิน เพื่อเพ่ิมความ
ตระหนักให้กับผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ 

นายก อบต./ 
ปลัด อบต. 

 

รายงานสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

(8) การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 
 

น าข้อมูลที่ได้ลงข่าวประชาสัมพันธ์ใน
เว็บไซต์ของหน่วยงานมารายงาน
เพ่ิมเติม เช่น รณรงคก์ารคัดแยกขยะ, 
กิจกรรมจิตอาสา, ตู้ปันสุข เป็นต้น  

นิติกร รายงานสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

(9) การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

น ารายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปีเผยแพร่ใน
เว็บไซต์หน่วยของหน่วยงาน 

นักทรัพยากร
บุคคล 

รายงานสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

 


