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คํานํา

ตามยทุธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561 – 2580)กา ํ หนดใหองคก รปกครองสวนทองถิ่น ตองมีการ
พ ัฒนาและปร ับระบบการบริหารจ ัดการใหไปส ูเปาหมายทีส่าํคัญค ือ “การเปนหนวยงานภาคร ัฐที่มีความโปรงใส
ปลอดจากการทุจริต และประพฤติมิชอบ”

เพื่อเป นการยกระดับผลการประเมินคณุธรรมและความโปร งใสในการดําเนินงานขององค การ
บริหารสวนตําบลนาวง ใหบรรล ุเปาหมายและต ัวชีว้ ัดตามแผนแมบทภายใตย ทุธศาสตรชาติ ประเดนที่ 21 การ
ตอตานการทุจร ิตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561 - 2580) ไดน  ําผลการประเมนิ ITA ไปกา ํ หนดต ัวชี้ว ัดและ
คาเป าหมายของแผนแม บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ.2561 - 2565) กําหนดเป าหมายใหหน วยงานภาครัฐที่มีผล
คะแนนผานเกณฑ (85 คะแนนข ึ้นไป) ไมนอยกวารอยละ 80 ของหนวยงานที่เขาร ับการประเม ิน ด ังนั้น องคการ
บริหารสวนตําบลนาวง จ งึไดด ําเนินการว ิเคราะหผลการประเมน ิ คณุธรรมและความโปรง ใสของหนวยงานเพื่อเปน
การยกระดบัการดําเนินงานดานค ุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานในปตอไป

งานบริหารทั่วไป
องคการบริหารส วนตําบลนาวง
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รายงานการวิเคราะห ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร งใส ในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครฐั ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค การบริหารสวนตําบลนาวง

อําเภอห วยยอด จังหวัดตรัง

๑. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการป องกันและปราบปรามการทุจริตแห งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได 

พัฒนา เครื่องม ือการประเม ินเช ิงบวก เพี่อเปนมาตรการปองก ันการท ุจร ิต และเปนกลไกในการสรางความ
ตระหน ักให หนวยงานภาคร ัฐม ีการด ําเน ินงานอยางโปรงใสและม ีค ุณธรรมโดยใชช ื่อวา“การประเม ินค ุณธรรม
และความโปรงใสในการด ําเน ินงานของหนวยงานภาคร ัฐ (Integrity and TransparencyAssessment :ITA)”
ปจจ ุบ ันการประเม ิน ค ุณธรรมและความโปรงใสในการด ําเน ินงานของหนวยงานภาคร ัฐ ไดถ ูกก ําหนดเปน
กลย ุทธที่สําคัญของย ุทธศาสตรชาต ิวาดวยการปองก นัและปราบปรามการท ุจร ิต ระยะท ี่ ๓(พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔)
ซึง่ถ อืเปนการยกระดบัใหเปนการประเม ินค ุณธรรมและความโปรงใสในการด ําเน ินงานของหนวยงานภาคร ัฐให
เปนมาตรการปองก ันการท ุจร ิตเช ิงร ุกที่หน วยงานภาครัฐทั่วประเทศ จะต องดําเนินการโดยมุ งหวัง ให หน วยงาน
ภาครฐัที่เขารับการประเมินได รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา และยกระดับหนวยงานในดาน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ไดอยาง เหมาะสม

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร งใส ในการดําเนินงานของหน วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

จากผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหน วยงานภาครัฐ(Integrity and
Transparency Assessment : ITA)ประจําปพ.ศ.2564 ขององคการบริหารสวนต ําบลนาวง ไดคะแนน
รอยละ 72.96 คะแนน ระดับผลการประเมิน อยูในระดับ c ดังนี้
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ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบรห ิ ารสวนต ําบลนาวง อ ําเภอหวยยอด จ ังหว ัดตรัง

แบบว ัดการรบ ั รข ู องผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
( Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT )

ตัวชี้วัด ผลคะแนน ผลคะแนน IIT พบวาบุคลากรของ อบต.
1. การปฏิบัติหน าที่ 98.41 ใชความสําคัญกับการบทบาทหนาที่
2. การใชอํานาจ 98.17 การปฏิบัติงานของตนเอง และประพฤติ
3. การแกไขปญหาการทุจริต 97.62 ปฏิบัติตนเหมาะสมและดําเนินการ
4. การใชทร ัพยส ินของราชการ 97.61 ตามนโยบายของผูบริหาร
5. การใชงบประมาณ 97.42

แบบว ัดการรบ ั รข ู องผูมสีวนไดสวนเสียภายนอก
( External Integrity and Transparency Assessment : EIT )

6. คุณภาพการดําเนินงาน 93.65 ผลคะแนน EIT พบวาควรจะปฏิบัติ
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 92.42 หนาที่เพื่อยกระดับคุณภาพการ

ดําเนินงานและพัฒนางานใหมี
8. การปรบ ั ปรุงการทํางาน 89.62 ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนรวมทั้งประชา

สัมพันธการดําเนินงานเปนระยะตอไป
แบบตรวจการเปดเผยข อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT )

9. การเป ดเผยข อมูล 61.42 ผมคะแนน OIT พบวา ยังไมมี
การการประเมินความพึงพอใจและ
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตอยางเปนรูปธรรม

10. การปองก ันการทุจรติ 18.75 ขณะเดียวกันยังไมมีการวิเคราะห ผลการ
ประเมิน ในปที่ผานมา

คะแนนเฉลี่ย 72.96
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3. การวิเคราะหข อมูล
จากผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงานของหนวยงานรัฐประจําป งบประมาณ

พ.ศ.2564 มีผลการวิเคราะห ขอมูลในแต ละตัวชี้วัด แสดงให เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต องพัฒนาไวดังนี้ ในภาพรวม
มีระดับคะแนน 72.96 จัดอยูในระดับ C มีการวิเคราะหผลการประเมิน ในแตละตัวชี้วัด พบวา

- ตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ มีระดับคะแนน 98.41
- ตัวชี้ว ัดที่ม ีคะแนนเฉล่ียต่ําท ี่สุด คอื ต ัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต ม ีระดบัคะแนน 18.75
- ตัวชี้ว ัดที่ม ีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวา 85.00 มี ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล และ ตัวชี้วัดที่ 10 การ

ปองกันการทุจริต ตองม ีการพ ัฒนาต ัวชี้วัดทัง้หมด ใหมคีวามกาวหน าและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป ดังต อไปนี้
3.1 แบบวัดการร ับร ูของผ ูม ีสวนไดสวนเส ียภายใน (IIT) เปนการประเม ินการรับรูของบ ุคลากรภายใน

3.1.1 ต ัวชี้ว ัดที่ 1 การปฏ ิบ ัต ิหนาที่ ไดคะแนนเทาก ับรอยละ 98.41 เปนคะแนนจาก
การประเม ินการร ับร ูของบ ุคลากรภายในหนวยงาน ในประเดน็ทีเ่กีย่วของก ับการปฏ ิบ ัต งิานหรอืใหบร ิการแกผูมา
ต ิดตอโดยยึดหลักตามมาตรฐานมีความโปร งใส ปฏิบัติงาน หรือดําเนินการตามข้ันตอน และระยะเวลากําหนด
อยางเคร งครด และเทาเท ียมก ันไมวาจะเปนผ ูมาต ิดตอท ั่วไป หร ือร ูจ ักเปนการสวนต ัว รวมไปถ ึงการปฏ ิบ ัต ิงาน
อยางม ุงมัน่เต ็มความสามารถ และม ีความร ับผ ิดชอบตองานในหนาที่ ทีร่ับผ ิดชอบ นอกจากนี้ย ังประเม ินการร ับ
ร ูในประเด ็นทีเ่กี่ยวของก ับพฤต ิกรรม การเร ียกร ับเง ิน ทร ัพยส ิน หร ือประโยชนอื่น ๆ ของบ ุคลากรอื่นในหนวย
งานทั้งในกรณ ีที่แลกก ับการปฏ ิบ ตั ิหนาท ี่ และ ในกรณีช วงเทศกาล หรือวาระสําคัญต าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี หรือแม แต กรณีการให เงินทรัพย สิน หรือ ประโยชนอื  น ๆ ตอบ ุคคลภายนอก ซ ึ งถ ือ เป นความ
เสี ย งทีอ่ าจจะกอให เก ิ ดการร ับส ินบ นได ในอนาคต

3.1.2 ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช งบประมาณ ได คะแนนเท ากับร อยละ 97.42 เป นคะแนนจากการ
ประเม ินการร ับร ูของบ ุคลากรภายในหนวยงาน ในประเดน็ทีเ่กีย่วของก ับการใชจายเงนิงบประมาณ นับตัง้แตการ
จ ัดท ําแผนการใช จายงบประมาณประจําป  และเผยแพร อยางโปร งใส ไปจนถึงลักษณะการใช จ ายงบประมาณของ
หน วยงาน อยางค ุมคา เปนไปตามว ัตถ ุประสงค และไมเอื้อประโยชนแกตนเองหรอืพวกพอง การเบ ิกจายเง ินของ
บ ุคลากรภายใน เรื่องตางๆ เชน คาทํางานลวงเวลา คาว ัสด ุอ ุปกรณ หร ือคาเด ินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการ
จ ัดซื้อจ ัดจางและการตรวจร ับพ ัสด ุดวย นอกจากนี้ ย ังใหความส ําคญัก ับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวน
รวมในการตรวจสอบการใชจ ายงบประมาณของหนวยงานตนเองได 

3.1.3 ตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอํานาจ ไดคะแนนเท ากับร อยละ 98.17 เป นคะแนนจากการ
ประเมิน การรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยว
ของกับการมอบ หมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบคุลากรเพื่อใหสิทธปิระโยชนตาง ๆ ซึ่ง
จะตองเปนไปอยางเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใชอํานาจสั่งการใหผูใตบังคับบญัชา ทําในธรุะสวน
ตัวของผูบังคับบญัชา หรอื ทําในสิ่งที่ไม ถูกต อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่
อาจเกิดการแทรกแซงจากผู มีอํานาจ การซื้อขายตําแหนง หรือการเอื้อผลประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง

3.1.4 ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ ไดคะแนนเทากับรอยละ 97.61 เปน
คะแนน ที่ไดจากการประเมินการรับร ูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสนิของราชการ ในประเด็นที่
เกี่ยวของกับ พฤตกิรรมของบคุลากรภายใน ในการนาํทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของตนเอง หรือ
นําไปใหผูอื่น และ พฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงาน และการ
ยืมโดยบุคคลภายนอก หน วยงานซึ่งหน วยงานจะต องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก
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นอกจากนี้ หน วยงานจะต องมีการ จัดทําแนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกับการใชทรัพยสนิของราชการที่

ถูกตอง เพื่อเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนําไป ปฏิบัติรวมไปถึงหนวยงานจะตองมีการกํากับดูแล
และตรวจสอบการใชทรัพยสนิของราชการของหนวยงานดวย

3.1.5 ต ัววชีี้วัดท ี่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนนเทากบัรอยละ 97.62 เปนคะแนน
ที่ไดจากการประเมินการรบรู ของบุคลากรภายในหน วยงานต อการแก ไขปญหาการทจุริตของหน วยงานในประเด็น
ที่เก ี่ยวของก ับการใหความสําค ัญของผูบร ิหารสูงสุดในการตอตานการท ุจรตอยางจร ิงจงัโดยหนวยงานจะตองทบ
ทวนนโยบายที่เกี่ยวของก บัการปองก ันการทุจรติในหนวยงานใหมปีระส ิทธิภาพและจัดทา ํ แผนงานดานการปองก ัน
และปราบปรามการทุจริตของหน วยงาน เพื่อให เกิดการแก ไขปญหาการทุจริตไดอย างเป นรูปธรรมรวมไปถึงการ
ประเมินเก ี่ยวก ับประส ทิธ ิภาพการแกไขปญหาการท ุจริตของหนวยงานที่จะตองทําใหการท ุจร ิตในหนวยงานลดลง
หร ือไมม ีเลย และจะตองสรา งความเชือ่มั่นใหบ ุคลากรภายใน ในการรองเรยีนเม ื่อพบเห น็การท ุจริตภายในหนวย
งานดวย นอกจากนี้หนวยงานจะตองมกีระบวนการเฝาระวัง ตรวจสอบการท ุจรต ิ ภายในหนวยงาน รวมถง ึ การนํา
ผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน วยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน

3.2. แบบวดัการร ับรูของผูม ีสวนไดสวนเส ียภายนอก (EIT)เปนการประเม ินการร ับร ูของบ ุคคลภาย
นอกผู มารับบริการ ผู มาติดต อ หรือผ มีส วนได ส วนเสียของหน วยงาน

3.2.1 ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน ไดคะแนนเท ากับร อยละ 93.65 เป นคะแนนที่ได
จากการประเมินการรับรู ของผู รับบริการผู มาติดตอหรือผู มีส วนไดสวนเสียของหน วยงานต อการคุณภาพการดําเนนิ
งานในประเด็นที่เก่ียวข องกับการปฏิบัติหน าที่ของเจาหน าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะ เวลาที่
กําหนดไว อยางเคร งครัด และจะต องเป นไปอย างเท าเทียมกันไม เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต องให ข อมูลเก่ียวกับการดํา
เนินการ การใหบริการของหนวยงานแกผ ูรับบริการ ผูมาติดตอหร ือผูมสีวนไดสวนเส ยีอยางตรงไปตรงมา ไมปดบ ัง
หรอ ื บ ิดเบือนขอมูล ซ ึ่งสะทอนถ ึงการปฏ ิบ ัติหนาท ี่อยางมคี ุณธรรมและยังประเมินการร บัร ูเก ี่ยวก ับประสบ การณต
รงในการถก เูจาหนา ที เร ียกรบัเง ิน ทรัพยส ิน หรอืประโยชนอื่น ๆ เพื อแลกก ับการปฏ ิบ ัต ิหนาท ี่ดวย นอกจากน ี้ ย ัง
ประเมนิการรบัรู เก ี่ยวก ับการบรหิารงานและการดําเน นิงานในภาพรวมของหนวยงาน ที จะตองคาํน ึงถึงประโยชน
ของประชาชนและ สวนรวมเปนหล ัก ไมม ีการเอื อประโยชนใหก ับบ ุคคลใดบุคคลหนึ่งหร ือกลุมใดกลุมหน ึ ง

3.2.2 ตัวช ีว้ ัดที่ 7 ประสิทธ ิภาพการส ื่อสาร ไดคะแนนเทากับรอยละ 92.46 เปนคะแนน
ท ่ีไดจากการประเมินการรับรูของผูร ับบร กิารผ ูมาติดตอหร ือผูมสีวนไดสวนเส ียของหนวยงานตอประส ิทธ ิภาพการ
สี่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข องกับการเผยแพร ขอมูลของหน วยงานในเรื่องตาง ๆ ตอสาธารณชน ผ านช องทางที่
หลากหลาย สามารถเขาถ ึงไดงา ย และไมซ ับซอนโดยขอมูลที่เผยแพรจะตองครบถวนและเปนปจจ ุบ ันโดยเฉพาะ
อยางย่ิง ผลการดําเนินงานของหน วยงาน และข อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให มีช องทางใหผู รับ
บริการผู มาติดต อหรือผูมีสวนไดเสียสามารถสงคําติชมหรือความเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน การใหบริการ และ
การชี้แจงในกรณีท่ีมีขอกังวลสงสัยไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ยังประเมินการรับรูเกี่ยวกับการจัดใหมีชองทางใหผู
มีติดตอสามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานดวยซึ่งสะทอนถึงการสื่อสาร กับผูรับบริการ หรือผู
มาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสยีอยางมปีระสิทธิภาพ

3.2.3 ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน ไดคะแนนเท ากับร อยละ 89.62เปนคะแนน
ที่ไดจากการประเม นิการรบรูของผูรับบรก ิ าร ผูมาตดิตอ หร ือผูมีสวนไดส วนเสียของหนวยงานตอการปรบ ั ปร ุง
ระบบการทํางานในประเดน็ท  ีเกี่ยวของกบ ั การปรับปรง ุ พฒ ั นาหนวยงานทัง้การปฏบ ิ  ัต ิงานของเจาหนาที่และกระ
บวนการทํางานของหนวยงานใหด ียิ่งขึ้น รวมไปถ ึงการน ําเทคโนโลยีมาใชในการดาํเนินงานเพื่อใหเก ิดความสะดวก
รวดเร ็วมากย่ิงขึ้น โดยควรม ีกระบวนการเปดโอกาสใหผูร บับร ิการหรอืผ ูมาต ดิตอ เขามาม ีสวนรวมในการปรับปรง ุ
พ ัฒนาการดา ํ เน นิงาน เพื่อใหสอดคล องกับความต องการดวย ทั้งนี้ นอกจากหนวยงานจะตองปรบัปรงพุัฒนาการ
ดําเนนิงานใหดีขึ้นแล ว ยังควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีความโปรงใสมากขึ้นอีกดวย
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3.3 แบบตรวจการเป ดเผยข อมูลสาธารณะ(OIT)เป นการเป ดเผยข อมูลต าง ๆ ที่เป นปจจุบัน
ของหนวยงานสู สาธารณะบนเว็บไซต ของหน วยงาน

3.3.1 ต วัชีว้ ัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล ไดคะแนนเทาก ับรอยละ 61.42 เปนคะแนนท ี่ได
จากการ ประเม ินการเผยแพรขอมูลทีเปนปจจ ุบ ันบนเว ็บไซตขององคการบร ิหารสวนตําบลนาวง

www.navong.go.th เพื่อเป ดเผยข อมูลต าง ๆ ของหน วยงานให สาธารณชนไดรับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ
(1) ขอมูลพื้นฐาน ไดแก ขอมูลพื้นฐาน ขาวประชาสมัพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล
(2) การบริหารงาน ไดแก  แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให บริการ การจางหรือการ

จัดหาพัสดุ
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได แกแผนการใช จ ายงบประมาณประจําป และการจัดซื้อจัดจาง
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได แก  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการดํา

เนินการ ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงานไดแก การจัดการ และเรื่องการรองเรียนการทุจริตเปด

โอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขอการดําเนนิงานของหนวยงานแสดง ถึงความโปรงใสใน
การบริหารงาน

3.3.2 ตัวช้ีวัดที่ 10 การป องกันการทุจริต ไดคะแนนเท ากับร อยละ 18.75 เปนคะแนน ที่ได
จากการประเม นิการเผยแพรขอม ูลท ี่เปนปจจุบันบนเว ็บไขตขององคการบร ิหารสวนต ําบลนาวง www.navong.go.th
เพ ื่อเปดเผยการด ําเนินการตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดร ับทราบ ใน 2ประเดน็ คือ

(1) การด ําเน ินการเพ ื่อปองก ันการท ุจร ิต ไดแก เจตจ ํานงส ุจรตของผูบร ิหาร การประเมิน
ความเสี่ยงเพ ื่อการปองกันการท ุจริต การเสร ิมสรางว ัฒนธรรมองคกร และแผนปฏ ิบ ัติการปองก ันการท ุจรต และ

(2 ) มาตรการภายในเพื่อปองก ันการท ุจรติ ไดแ ก มาตรการภายในเพือ่สงเสริมความโปรง ใส
และปอ ง กันการทุ จ ริตซึ่ งก าร เผยแพร ข อมู ล ในประ เด็ นข า งต นแสดง ถึงการ ใหคว ามสําคัญต อ
ผลการประเมิ น เพื่ อนํา ไปประเมิ นการจั ดทํา มาตรการส ง เ สริมความ โปร ง ใสภายในหน วย งาน
และมี กา ร กํากั บติ ดตามการนํา ไปสู ก า รปฏิ บัติ อย า ง เป นรู ปธรรม
4. ขอเสนอแนะจากการวิเคราะหผลการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสในการดาํเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(ITA ) ประจําป  2564

4.1 แบบวดัการร ับรูของผ ูมีสวนไดสวนเส ียภายใน (IIT) เปนการประเมนิการรับรูของบุคลากรภายใน
เกี่ยวกับ การใชจายงบประมาณและทรัพยสนิของราชการ โดยยึดระเบียบปฎิบตัิและกฎหมายท่ีเก่ียวของ รวมทั้ง
หลักการมีส วนรวมของประชาชนจึงควรดําเนินการดังนี้

1) การปฏิบัติหน าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐานความโปร งใส ปฏิบัติงานตามขั้นตอน และระยะเวลา
ทีก่ําหนดอยางเครงครัด ไมเรียกรบัเงิน ทรพัยสนิ หรือประโยชนอื่นใด

2) การใชงบประมาณ จัดการใหมีการเป ดเผยข อมูลการใช จ ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ าง
หรือ การจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ ายงบประมาณโดยเปดเผยและพร อมรับการตรวจสอบจากทุกภาค
ส วน ตลอดจนการจัดทํารายงานผลการใช จ ายงบประมาณอย าสม่ําเสมอ
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3) การใชอํานาจ ของผู บริหารด านการบริหารงานบุคคล จัดทํารายละเอียดของตําแหน งงาน

(iobdescription) และเกณฑ การประเมินผลการ) ปฎิบัติงานอยางชัดเจนและเป ดเผย รวมทั้งการเปดรบัฟงความคดิ
ผูท ี่เก ี่ยวของเพื่อปร ับปร ุงประส ทิธิภาพการปฎ ิบัต ิงานเหน็ของ

4) การใชทร ัพยสนของราชการ จัดทําค ูมือและระเบียบการใชทรพัยส ินของราชการ สรางระบบ
การก ํากับด ูแลและติดตามตรวจสอบการย ืม -ค ืน และการลงโทษอยางเครง คร ัด

5) การแกไขปญหาการท ุจริต มุงเสรม ิ สรา งวัฒนธรรมการทํางานเพื่อประโยชนสงูสุดของสวน
รวมมจีิตสาธารณะและพรอมใหบริการประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถ โดยจัดทํามาตรการการปองกันและมี
ระบบการ ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย างชัดเจน และเป ดเผย รวมทั้งการเป ดให ประชาชนมีส วนรวมใน
การแสดงความ คิดเห็นและการติดตามการตรวจสอบการทํางานของหนวยงานไดโดยงาย และสะดวก

4.2 แบบวดัการร ับร ูของผ ูม ีสวนไดสวนเส ียภายนอก (EIT) เปนการประเมนิการรับรูของ
ผูรับบริการที่มีคณุภาพและมาตรฐานการใหบรกิารอย างมีประสิทธิภาพ ประสทิธิผลและไม เลือกปฏิบัติ จึงควร
ดําเนินการดังนี้

1) คุณภาพการด าํเนินงาน ประชาสัมพน ั ธเเกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการใหบริการงานดานตาง ๆ
อยางทั่วถึง และสงเสริมให มีการฝ กอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย างสม่ําเสมอ

2) ประส ิทธ ิภาพการส ือ่สาร จัดท ําส่ือประชาส ัมพ นัธและเปดเผยขอมลูบนเว ็บไซตหล ักของหนวย
งาน ใหงายตอการเขาถ ึงขอมลู และมีการปฏ ิสมัพ ันธแลกเปล ี่ยนขอมลูขาวสารก ันอยางชดัเจนและตอเนื่อง

3) การปร ับปรุงระบบการท ํางาน สรางกระบวนการปรกษาหารือระหวาง ผ ูบริหารและบ ุคลากร
เพื่อรวมก นัทบทวนปญหาและอ ุปสรรคในการปฏ ิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสรมิใหผ ูรับบร ิการและประชาชน
ทั่วไปมสีว นร วมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคําแนะนําในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให 
บริการได โดยสะดวก

4.3 แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) เปนการเปดเผยขอมูลตาง ๆ ที่เปนปจจุบัน ของ
หนวยงานสูสาธารณะบนเว็บไซตของหนวยงาน อยางครบถวนสมบูรณและงายตอการเขาถึง และแสดง เจตนารมณ
ในการ ป องปรามการทุจริต โดยมีมาตรการที่เป นรูปธรรม จึงควรดําเนินการดังน้ี

1) การเปดเผยขอมูล เนนการแพรขอม ูลพื้นฐาน เก ี่ยวก บัการปฏิบตั ิงานประกอบดวยขอมูล
ดานการ บร หิารงานทั่วไป งบประมาณ การจ ัดซ ื้อ จ ดัจาง หรือจ ัดหาพ ัสดุ และการบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคล รวมทัง้
ขาวประชาส ัมพ ันธ และมชีองทางการปฏิส ัมพันธกับผูรับบร ิการ และประชาชนท ัวไป และการใหบร ิการผานระบบ
e-service โดยต องเผยแพร ในหัวข อหรือตําแหน งที่สามารถเข าถึงและสืบค นข อมูลไดโดยง าย ทุกช วงเวลา ทั้งนี้
ต องเปนการเขาถึงผาน URL บนเว็บไซต หลกัของหนวยงานโดยตรง

2) การปองกันการทุจร ิตแตงตั้งผูร ับผ ิดชอบการประเม นิค ุณธรรมและความโปรงใสฯจ ัดปร
ะชุมเตร ียมความพรอมเขารบัการประเมิน ITA กอนจะศ ึกษาและว เิคราะหผลการประเม ินของปที่ผานมาเพือ่กําหนด
แนวทางการปรับปรงุและพัฒนาจากนั้นจัดทําแนวทางการปฎิบัติตามมาตรการภายในและให มีการกํากับต ดิตามการ
นําไปปฎ ิบัต ิอยางเปนรปูธรรมท ี่สําค ัญตองม กีารพัฒนาทกัษะ ความรูความสามารถของบ ุคลากรผ ูดแูลเว ็บไซตของ
หนวยงานในการปร ับปรงุระบบใหท ันสมัยและมีการต ิดตอส ื่อสารผานเว ็บไซตไดอยางรวดเร ็ว และมี ประสิทธิภาพ
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5. ประเด็นท่ีนํามาวิเคราะห  เพื่อการพฒันาอยางตอเนื่อง รายละเอียดดังตอไปนี้

ผลการประเมินในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ชี้ใหเห ็นวา ประเด็นทีค่วรพฒ ั นา โดยด ําเนน ิ การอย างเขมข น เพือ่บร ิการประชาชนไดรบ ับบรกิารที่ดี
ยิ่งขึ้นไป องค การบริหารสวนตําบลนาวง จึงใช  ตัวช้ีวัดที่ 10 การปองกันการทุจริต ประกอบดวย 2 ประเด็นยอย 1) การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต และ 2)
มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต มาวิเคราะหดังนี้

ตัวช้ีวดั หัวขอการ
ประเมิน

คาเฉลี่ย/
คาคะแนน

ต ัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต (o34) นโยบายไมรับของขวัญ จะตองมีเนื้อหาวาดวยการไมรับ ไมใหของขวัญหรือ
ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใดจากการปฏิบัติหนาที่ (No Gift Policy)

0.00

(o35) การมีสวนรวมของผูบริหาร จะตองแสดงขอมูลการมีสวนรวมของผูบริหาร
สูงสุดคนปจจุบัน ในการดําเนินการหรือรวมกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการใหความ
คําสัญกับการปรับปรุง พัฒนา และสงเสริมหนวยงานดานคุณธรรมและความ
โปรงใส เปนเปนการดําเนินการที่เกิดขึ้นจริง ในป ปจจุบัน ตองเปนกิจกรรมที่มี
วัตถุประสงคในการพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร ตองเปน
กิจกรรมท่ี อบต.จัดทําขึ้นเอง และที่สําคัญ ผูบริหารสูงสุดตองเขารวมกิจกรรม
ดวยเทานั้น

0.00

(o36) การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบประจําป ตองนํารายงาน/
แผนงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปไปเปดเผยบนเว็บไซต อบต. ตองมี
การแสดงรายละเอียดขอมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปปจจุบัน

0.00

เก ิดความสะดวกรวดเร ็วมากข ึ้น หร ือไม

(o37) การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตอง
ดําเนินการประเมินความเสี่ยง ใหสอดคลอง กับขอ o36

0.00



-ตัวช้ีวดั หัวขอการ
ประเมิน

คาเฉลี่ย/
คาคะแนน

ต ัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต ( O38) การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ตามมาตรฐานทางจริธรรม ตองเปน
โครงการหรือกิจกรรมที่มีเจตนารมณหรือวัตถุประสงคที่เสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
ใหเจาหนาที่ของหนวยงานมีทัศนคติ คานิคมในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตย สุจริต มี
จิตรสํานักดี รับผิดชอบตอหนาที่ จะตองเปนโครงการ กิจกรรมที่ อบต.จัดขึ้นเอง
และดําเนินการเสร็จสิ้นในปปจจุบัน

0.00

(o39) แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ตองนําแผนปองกันการทุจริต พ.ศ.
2565 แสดงบนเว็บไซต ดําเนินการผานระบบ e-PlanNACC

100.00

(o40) รายงานการกํากับติดตาม การดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป รอบ
6 เดือน ผูบริหารตองกํากับติดตามใหมีการดําเนินการและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตและรายงานผลในระบบ ทุก 6 เดือน

100.00

(o41) รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป ผูบริหารตองมีการกํากับ
ติดตามใหมีการดําเนินการและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และรายงาน
ผล ฯผานระบบ e-PlanNACC รอบ 12 เดือน

100.00

(o42) มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน ตองมีการแสดง
มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร บนเว็บไซต โดยตองมีการแสดง
ขอมูลรายงานวเิคราะหผลการประเมิน ITA ของ อบต. ในปงบประมาณ 2564 มีการ
กําหนดแนวทางแกไขขอบกพรองหรือขอเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุงการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ 2564

0.00

(o43) การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน
ตองมีการนํามาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสที่ไดกําหนดไวในขอ o42 ไป
ปฏิบัติ หรือดําเนินการขับเคลี่อนอยางเปนรูปธรรม ตองเปดเผยผลการดําเนินงานตาม
มาตรการสงเสริม ฯ บนเว็บไซต ตองเปนขอมูลสอดคลองกับ ขอ o42

o.00
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ผลการประเมินสะทอนใหเห็นวา หนวยงานควรใหความสําคัญในประเด็นที่เก่ียวของกับการใหความสําคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริต

อยางจริงจัง โดยหนวยงานตองทบทวนนโยบายที่เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และการจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของหนวยงาน เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตไดอยางเปนรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเก่ียวกับประสิทธิภาพการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน ที่
จะตองทําใหการทุจริตในหนวยงานลดลงหรือไมมีเลย และตองสรางความเชื่อมั่นใหบุคลากรภายใน ในการรองเรียน เมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหนวยงานดาน นอกจากนี้
หนวยงานจะตองมีกระบวนการเฝาระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงาน รวมถึงการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ไป
ปรับปรุงการทํางาน
6. ข อเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพื่อขบเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรม และความโปรงใสภายในหนวยงานให ดีขึ้น

มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการ หนวยรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ

การกํากับติดตาม

1.การสรางฐาน
ความคิดการแยกแยะ
ประโยชนสวนตัวและ
ประโยชนสวนรวม

1.เสริมสรางฐานความคิดแยกแยะประโยชนสวนตัวและ
ประโยชนสวนรวมในรูปแบบการจัดอบรม/จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ รณรงค
2.จัดทําคูมือแนวปฏิบัติในการใชทรัพยสินของราชการ

สํานักปลดัฯ ม.ค. - ม.ิย 2565 รายงานผลดําเนินการในการ
ประชุมฯ ประจําเดือน
มิถุนายน 2565

2. มาตรการจัดการ
เรื่องรองเรียนการทุจริต

1.จัดทํามาตรการและเผยแพรตอสาธารณชน
2.จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําป
ดําเนินการกํากับติดตามและรายงานผลเพ่ือเสนอตอคณะ
ผูบริหาร
3.กําหนดใหมีคูมือ หรือแนวทางปฏิบัติในการรับเรื่อง
รองเรียน
4.กําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัด อบรมใหแก
พนักงานเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับลักษณะ
ความผิดและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในหนวยงาน
5.มีชองทางที่หลากหลายในการรับเรื่องรองเรียน

สาํนกั ปลดั/
งานตรวจสอบภายใน

ตลอดป 2565 รายงานสรุปผล ณ
วันส้ืนปงบประมาณ



-มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการ หนวยรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ

การกํากับติดตาม

3. มาตรการใชจาย
งบประมาณ

1.จัดทํามาตรการและเผยแพรตอสาธารณชน
2.เปดโอกาสใหบุคคลภายในหนวยงาน มีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
3.จัดใหมีชองทางเพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
สามารถแจงเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีมาตรการ
คุมครองผูรองเรียน ขอมูลของผูรองเรียนจะตองถูกเก็บ
รักษาไวเปนความลับ

สาํนกั ปลดั /งาน
ตรวจสอบภายใน

ตลอดป 2565 รายงานสรุปผล
ณ สื้นปงบประมาณ

3. มาตรการการใช
ทรัพยสินของทาง
ราชการ

1.จัดทํามาตรการและเผยแพรตอสาธารณ
2.จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อหลีกเลี่ยง ลด และ
ปองกันการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวม
3.จัดทําขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยของทาง
ราชการไปใชปฏิบัติในหนวยงาน
4.จัดประชุมชี้แจง อบรมและสรางชองทางการรับรูแก
บุคลากรของหนวยงาน เพื่อสรางความตระหนักและ
ความรูความเขาใจ
5.กําหนดใหมีการดําเนินการทางวินัย ทางปกครอง และ
ทางกฏหมายอยางจริงจัง และเด็ดขาด สําหรับบุคลากรที่
กระทําผิดเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของทางราชการ
6.กําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการ
ดําเนินการที่เกี่ยวของกับการขัดกันระหวางผลประโยชน
สวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ตอที่ประชุม อยางนอย
ปละ 1 ครั้ง

สํานักปลัด/กองคลงั ตลอดป 2565 รายงานสรุปผล
ณ สื้นปงบประมาณ
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