
รายงานการวิเคราะหผล 
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนนิงานขององคการบริหารสวนตําบลมูโนะ  
อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

 
 
 

 

องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ  
อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

 

 



คํานํา 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณมุงหวังใหหนวยงาน
ภาครัฐกลุมเปาหมายไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเองและนําขอมูลผลการ
ประเมิน รวมทั้งขอเสนอแนะไปปรับใชในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหนวยงานไดอยาง
เหมาะสม เพื่อแสดงใหเห็นถึงความพยายามของหนวยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะทองถึงความตั้งใจของหนวยงานในการยกระดับมาตรฐานการ      
ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ใหเปนที่ประจักษตอสาธารณะทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ฉบับนี้ ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ไดแก (1) การปฏิบัติหนาที่  (2) การใชงบประมาณ  
(3) การใชอํานาจ (4) การใชทรัพยสินของราชการ (5) การแกไขปญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดําเนินงาน 
(7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทํางาน (9) การเปดเผยขอมูล และ (10) การปองกัน
การทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) การรับรูของผูรับบริการ ผูมา
ติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) และการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของ
หนวยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล   
มูโนะในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2564 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลมูโนะ หวังเปนอยางยิ่งวาผลการประเมินครั้งนี้จะชวยสนับสนุน 
สงเสริม และยกระดบัคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ทุกหนวยงานไดรวมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐภายใตกรอบธรรมาภิบาล และประการสําคัญ คือ ไดมี
บทบาทในการผลักดันกลไกในการปองกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะทอนภาพลักษณเชิงบวก
ใหกับหนวยงานภาครัฐ และสงผลตอการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index 
: CPI) ของประเทศไทยใหมีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นตอไป 

 
 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลมูโนะ        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1. หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริตและเปนกลไกในการสรางความตระหนักให
หนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรมโดยใชชื่อวา “การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)”  
ปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดถูกกําหนดเปนกลยุทธ
ที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)     
ซึ่งถือเปนการยกระดับใหเปนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐให
เปน “มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศจะตองดําเนินการโดยมุงหวังให
หนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หนวยงานในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมูโนะ 
อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมูโนะ 
อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

พบวามีผลคะแนน 98.45  คะแนน ระดับผลการประเมิน   AA  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด พบวา คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด มีดังนี้ อันดับที่ 1 ตัวชี้วัดการใชอํานาจ     

ได 100 คะแนน อันดับที่ 2 ตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต ได 100 คะแนน อันดับที่ 3 ตัวชี้วัดการ
เปดเผยขอมูล ได 100 คะแนน อันดับที่ 4 ตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต ได 100 คะแนน อันดับที่ 5 ตัวชี้วัด
การปฏิบัติหนาที่ ได 99.97 คะแนน อันดับที่ 6 ตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการ ได  99.39 คะแนน 
อันดับที่ 7 ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ ได 98.59 คะแนน อันดับที่ 8 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร          
ได 97.07 คะแนน อันดับที่ 9 ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ได 94.74 คะแนน และอันดับที่ 10 ตัวชี้วัด
การปรับปรุงการทํางาน ได 93.89 คะแนน  



สรุปไดวาจุดแข็งที่หนวยงานไดคะแนนสูงสุดเทากับ 100 คะแนน คือ ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 
สวนทีจ่ะตองพัฒนาเนื่องจากไดคะแนนต่ําสุด เทากับ 93.89 คะแนน คือ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทํางาน  

3. การวิเคราะหผลการประเมินแตละตัวช้ีวัด ไดดังนี้ 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจําแนกตามดัชนีขององคการบริหารสวนตําบลมูโนะ 

อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการวิเคราะหผลการประเมินใน   
แตละตัวชี้วัด ไวดังตอไปนี ้

 

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ตองแกไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหนาที่                     99.97  คะแนน ผลคะแนน IIT พบวามีประเด็นที่ตองปรับปรุง

ในเรื่องใชจายงบประมาณเพื่อประโยชน
สวนตัว กลุม หรือพวกพองอีกทั้งมีการเบิก
จายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทํางานลวงเวลา 
คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ 

2. การใชงบประมาณ                   98.59  คะแนน 
3. การใชอํานาจ                       100.00  คะแนน 
4. การใชทรัพยสินของราชการ         99.39  คะแนน 
5. การแกไขปญหาการทุจริต         100.00  คะแนน 
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 
6. คุณภาพการดําเนินงาน              94.74  คะแนน ผลคะแนน EIT พบวามีประเด็นที่ตอง

ปรับปรุงในเรื่องคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ใหบริการใหดีขึ้น/การปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการดําเนินงาน การเปดโอกาสให
ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน
เสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของ
หนวยงานไดดีข้ึนและตองมีการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใส
มากขึ้น 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร             97.07  คะแนน 
8. การปรับปรุงการทํางาน              93.89  คะแนน 

แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การเปดเผยขอมูล                  100.00  คะแนน ผลคะแนน OIT พบวาไมมีประเด็นท่ีตอง

ปรับปรุง/แกไข แตตองรักษาระดับหรือ
ยกระดับใหดียิ่งขึ้น 

10. การปองกันการทุจริต            100.00  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

 



4. ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในปงบประมาณ พ.ศ.2565 
    จากการประชุมคณะทํางาน เพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ขององคการบริหารสวนตําบลมูโนะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565          
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลมูโนะ ไดรวมกันพิจารณาเพื่อกําหนดมาตรการในการสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลมูโนะ ดังนี ้

 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

1.มาตรการลงโทษ
ที่รวดเร็ว ชัดเจน
หากพบการใชจาย
งบประมาณเพ่ือ
ประโยชนสวนตน/
พวกพองและการ
เบิกจายที่เปนเท็จ 
ปกปด หรือไมตรง
กับความเปนจริง 

1.แตงตั้งคณะทํางาน
จัดทํามาตรการลงโทษ 
2.ประชุมคณะทํางาน
เพื่อจัดทํามาตรการ 
3.มอบหมายใหกอง/
สํานักรับผิดชอบใน
การดําเนินการ 

สํานักปลัดอบต. ม.ค. – ม.ีค. 65 รายงานผลดําเนินการ
และแจงเวียนให
บุคลากรทราบและ
เผยแพรทางเว็บไซต
หลักของอบต.มูโนะ 

2.จัดใหมีการ
อํานวยความสะดวก
ในการบริการ
ประชาชนหรือผูมา
ติดตอ ดังนี้ 
2.1 มีจุดแรกรับให
คําแนะนําหรือชวย
เตรียมเอกสาร 

1.แตงตั้งเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ ณ      
จุดแรกรับ 
2.ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ ณ จุดแรก
รับ 
3.รายงานผลการ
ดําเนินการใหบริการ  

สํานักปลัดอบต. ม.ค. – ก.ย. 65 ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (LPA)  
ประจําป 2565  
ดานที่ 1 การบริหาร
จัดการ 

3.มีการประเมิน
ความพึงพอใจตอ
คุณภาพการให 
บริการ ณ จุด
ใหบริการ 

1.แตงตั้งเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบประเมิน
ความพึงพอใจ ณ จุด
ใหบริการ 
2.รวบรวมผลการ
ประเมินความพึงพอใจ 
ณ จุดใหบริการ 
3. รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจ 
ณ จุดใหบริการให
ผูบริหารทราบรวมทั้ง
ขอเสนอแนะและ
ปญหาอุปสรรค 
 

ทุกสวนราชการ ม.ค. – ก.ย. 65 รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจตอ
คุณภาพการใหบริการ 
ณ จุดใหบริการ สิ้นสุด
ปงบประมาณ 2565 



4.ผูบริหารจัด
ประชุมระดมความ
คิดเห็นบุคลากร
อยางนอยปละ  
1 ครั้ง เพื่อกําหนด
แนวทางการ
ปรับปรุงกระบวน 
การทํางาน 

1.ทําหนังสือเชิญ
บุคลากรเขารวม
ประชุม 
2.ดําเนินการประชุม
เพื่อระดมความคิดเห็น 
3.จัดทํารายงานการ
ประชุม 

สํานักปลัดอบต. ม.ค. – ม.ีค.65 จากรายงานการ
ประชุมและบันทึกแจง
เวียนใหพนักงานทุกคน
ทราบ 

 
 

     ลงชื่อ                             ผูรายงาน 
         (นายวิทยา  วรรณทอง) 

                   นิติกรชํานาญการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


