




1 
 

 1.หลักการและเหตุผล 

         สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือ
การประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมี
การดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐ
ทั่วประเทศจะต้องดำเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและ
แนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

       2.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                   
อำเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน 

      ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                  
อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 72.04                     
ซึ่งถือว่ามีระดับผลการประเมิน C  

      เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่าคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 / 3.การวิเคราะห์ข้อมูล.......... 
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 3.การวิเคราะห์ข้อมูล 
       จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี             
อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึง
จุดแข็งและจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้  
       3.1. จุดแข็ง จำนวน 7 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80) เรียงลำดับจากคะแนนมากสุด              
ไปหาน้อยสุด ดังนี้ 
         1.ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละ 97.78 เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักธรรมภิบาล ความโปร่งใส 
และการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด  
           2.ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ได้คะแนนร้อยละ 97.14 เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา ในประเด็นที่เกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน 
ที่เป็นไปอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  
               3.ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 96.96 เป็นการประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการให้ความสำคัญของผู้บริหาร
ท้องถิ่นต่อการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง  
             4.ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนร้อยละ 95.92 เป็นการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรของหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน 
ในการนำทรัพย์สินของราชการไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และประกอบกับการยืมทรัพย์สินของทางราชการ          
ที่เป็นไปตามแนวทางหรือมาตรการที่กำหนดไว้ตามกฎหมายหรือไม่ รวมถึงมีการกำกับดูแล ตรวจสอบและติดตาม           
การใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง 
          5.ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ 95.01 เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณรายจ่าย ตั้งแต่
กระบวนการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนถึงการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างโปร่งใส คุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงคข์องงบประมาณ โดยไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง และการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณในเรื่องต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ  
             6.ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนร้อยละ 86.25 เป็นการประเมินการรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่มีผลกต่อการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพการดำเนินงานของ
หน่วยงาน โดยเฉพาะประเด็นที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของหน่วยงาน เช่น การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลัก
ตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนความเชื่อมั่นของประชาชนหรือผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงาน
ว่ามีความโปร่งใส และปราศจากการทุจริต 
             7.ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละ 83.46 เป็นการประเมินการรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่มีต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
ในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน รวมทั้งประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา มีความสะดวก 
รวดเร็ว และถูกต้อง นอกจากนี้ยังจัดให้มีช่องทางสำหรับการติดต่อสื่อสาร การรับบริการในหลายช่องทางโดยเฉพาะ
ในระบบออนไลน์ให้กับประชาชนและผู้รับบริการ 
 
 3.2.จุดอ่อนที่ต้องพัฒนา จำนวน 3 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 80) เรียงลำดับคะแนนจาก
มากสุดไปหาน้อยสุด ดังนี้ 
           1.ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนร้อยละ 77.32 เป็นการประเมินการรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกอันเป็นประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหน่วยงาน การพัฒนา
หน่วยงาน ทั้งในส่วนของการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  
                                         / รวมไปถึง............ 
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รวมไปถึงการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
ให้บริการแก่ประชาชนและผู้รับบริการ 
        2.ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 60.62 เป็นการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อันสอดคล้องกับแบบ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี อันประกอบไปด้วย 5 ประเด็นดังนี้ 1.ข้อมูลพื้นฐาน 2.การบริ หารงาน 
3.การบริหารเงินและงบประมาณ 4.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5.การส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน 
            3.ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 31.25 เป็นคะแนนการเผยแพร่ข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานเพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานประกอบไปด้วย 2 ประเด็น
คือ 1.การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และ 2.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  
          
       4.สิ่งที่ควรเป็นประเด็นพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการประเมินคุณธรรมและ             
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อมีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
2.หน ่วยงานที ่ท ่านต ิดต ่อม ีการ
ปร ับปร ุงว ิธ ีการและขั ้นตอนการ
ดำเนินงาน/ให้บริการดีขึ้น 
3.หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/
การใช้บริการให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น 
4.หน่วยงานที่ท่านติดต่อเปิดโอกาส
ให ้ผ ู ้ ร ับบร ิการ ผ ู ้มาต ิดต ่อหรือ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปร ับปร ุงพัฒนาการดำเน ินงาน/          
การให้บริการของหน่วยงานได้ดีข้ึน 
5 . ห น ่ ว ย ง า น ท ี ่ ท ่ า น ต ิ ด ต่ อ                       
ม ีการปร ับปร ุงการดำเน ินงาน/             
การให ้บร ิการให ้ม ีความโปร ่งใส          
มากขึ้น 

1.จัดให้มีการอำนวยความสะดวกใน
การบริการประชาชนหรือผู้มาติดต่อ 
เช่น เก้าอี้รับรอง ป้ายบอกทิศทาง 
แผนผังผู ้ร ับผิดชอบ และขั ้นตอน 
ช่องทางการติดต่อ แบบคำร้องพร้อม
ตัวอย่าง ให้บริการนอกเวลาราชการ 
ออกแบบสถานที ่คำนึงถึงผ ู ้พ ิการ 
สตร ีม ีครรภ ์  ผ ู ้ ส ู งอาย ุ  บร ิการ
อ ินเตอร ์ เน ็ต จ ุดอ ันตรายม ีการ
ออกแบบให ้มองเห ็นได ้ช ัด เจน             
แสงสว่างเพียงพอ มีการจัดบัตรคิว 
และจุดคัดกรองผู้มาติดต่อ 
2.จัดทำระบบบริการเชิงรุก บริการ
เคลื ่อนที ่ ขยายเวลาการให้บริการ
ช่วงพักเท่ียง 
3.มีการประเมินผลความพึงพอใจ  
ณ จุดให้บริการ สรุปผลให้ผู้บริหาร
ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
4.จัดฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนา
ศ ักยภาพบ ุคลากรผ ู ้ ให ้บร ิการ              
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
5.ผู ้บริหารจัดประชุมระดมความ
คิดเห็นบุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และ
ข ้ อ เ สนอแนะ ในกา รปร ั บป รุ ง
กระบวนการทำงานและเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ 
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ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน 
(ต่อ) 

6.ประกาศยกย่องชมเชยบุคลากรที่
ให้บริการผู้มาติดต่อและประชาชน
ด้วยหัวใจและจิตบริการ 
7.นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาและ
ลดข ั ้นตอนการปฏ ิบ ัต ิ งาน เช่น                
แจ้งผลพัฒนาการปฏิบัติงานและลด
การอนุมัติผ่านระบบ SMS จองคิว
ออนไลน ์  แจ ้ ง เร ื ่ องร ้ อง เร ี ยน/         
ร้องทุกข์ ผ่านระบบออนไลน์ 
8.จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบบริการโดยพิจารณา
ตามความเหมาะสมกับจำนวนผู้มา
ร ับบร ิการและพ ัฒนาศ ักยภาพ
ความรู ้ของบุคลากรผ ู ้ด ูแลระบบ
อย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 1.ข้อมูลพื้นฐาน 
2.การบริหารงาน 
3.การบริหารเงินงบประมาณ 
4.การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
5.การส่งเสริมความโปร่งใส 

1.การเป ิด เผยข ้อม ูล  เน ้นการ
เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้าน
การบริหารงานทั่วไป งบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและ
ก า ร บ ร ิ ห า ร ท ร ั พ ย า ก ร บ ุ ค ค ล             
ร ว ม ท ั ้ ง ข ่ า ว ป ร ะ ช า ส ั ม พ ั น ธ์                     
และม ีช ่องทางการปฏ ิส ั มพ ันธ์               
กับผู ้ร ับการบริการและประชาชน
ทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ 
E-Service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อ
หรือตำแหน่งที ่สามารถเข้าถึงและ
สืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา
ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL 
บนเว ็บไซต ์หล ักของหน ่วยงาน
โดยตรง 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.การดำเนินการเพื ่อป้องกันการ
ทุจริต 
2.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 

การป้องกันทุจริต จัดประชุมเตรียม
ความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA 
ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการ
ประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อกำหนด
แนวทางการปรับปร ุงและพัฒนา 
จากนั ้นจัดทำแนวทางการปฏิบัติ
ตามมาตรการภายในและให้มีการ
กำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอย่าง
เป ็นร ูปธรรมที ่สำคัญ ต ้องมีการ
พัฒนาทักษะความรู ้ความสามารถ
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ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
(ต่อ) 

ของบ ุคลากรผ ู ้ด ูแลเว ็บไซต ์ของ
หน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้
ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่าน
เว ็บไซต ์ ได ้อย ่ างรวดเร ็วและมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 5.ข้อเสนอแนะในการจัดทำหรือปรับปรุงมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม   
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

-ฝึกอบรมหรือประชุม
พนักงานเพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
และเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน 
-ประกาศมาตรการเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม              
ความโปร่งใส ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

สำนักปลัด รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลให้ผู้บริหาร

ทราบ 

ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและ            
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐผ่านสื่อสังคมออนไลน์
หรือสื่อสารสนเทศ                
ของหน่วยงาน 
 

สำนักปลัด รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลให้ผู้บริหาร

ทราบ 

การปรับปรุงระบบ     
การทำงาน 

-จัดทำมาตรการลดขั้นตอน
ในการให้บริการ เช่น          
การให้บริการ  
ณ จุด เดียว (One Stop 
Service) การให้บริการ            
โดยใช้ระบบ IT 
 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลให้ผู้บริหาร

ทราบ 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
 -จัดทำขั้นตอนและ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน/
การให้บริการอย่างชัดเจน 
สร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงาน
ในหน่วยงานให้บริการต่อ
ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ
อย่างเท่าเทียมกัน              
ไม่เลือกปฏิบัติ 
-ให้ข้อมูลผู้มารับบริการหรือ
ผู้มาติดต่ออย่างถูกต้อง 

  

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตเป็นการเฉพาะ
ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

จัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต             
เป็นการเฉพาะผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

สำนักปลัด รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลให้ผู้บริหาร

ทราบ 

E-Service เพ่ือช่องทางการบริหารแบบ 
E-Service ผ่านทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

สำนักปลัด รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลให้ผู้บริหาร

ทราบ 
หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

จัดทำประกาศหลักเกณฑ์
การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร หลักเกณฑ์การ
บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
หลักเกณฑ์การพัฒนา
บุคลากร หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากร หลักเกณฑ์การให้
คุณให้โทษ และการสร้าง
ขวัญกำลังใจ 

สำนักปลัด รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลให้ผู้บริหาร

ทราบ 

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรได้รับทราบ
อย่างชัดเจน การเผยแพร่
ข้อมูล เข้าถึงได้ง่ายไม่
ซับซ้อน และมีช่องทาง
หลากหลาย สร้างการรับรู้ 
ให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการ
สามารถแสดงความคิดเห็น    
ติชม ร้องเรียนต่อการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้ 

สำนักปลัด รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลให้ผู้บริหาร

ทราบ 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
การขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

จัดกิจกรรมที่แสดงถึงการ
ขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

สำนักปลัด รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลให้ผู้บริหาร

ทราบ 

 
 



ระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
OIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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