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รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

องคการบริหารสวนตำบลบานกาด อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

1. ความเปนมา 

 สำนกังานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนักให

หนวยงานภาครฐัมีการดำเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐไดถูกกำหนดเปนกลยุทธที่สำคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)  

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. ไดกำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครฐั ประกอบดวยตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด ไดแก (1) การปฏิบัติหนาที่ 

(2) การใชงบประมาณ (3) การใชอำนาจ (4) การใชทรัพยสินของราชการ (5) การแกไขปญหาการทุจริต     

(6) คุณภาพการดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปดเผยขอมูล 

(10) การปองกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (Internal) การรับรูของผูมา

รับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก (External) และการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซต

ของหนวยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนจะสะทอนใหเห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในรอบปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบล

บานกาด อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 88.61 คะแนน ซึ่งถือวามี

คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานระดับ A 

 เมื ่อพิจารณาตามตัวชี ้ว ัดพบวา ตัวชี ้ว ัดการปฏิบัติหนาที ่ ไดคะแนนเทากับรอยละ 

100.00 รองลงมาคือตัวชี้วัดการใชงบประมาณไดคะแนนเทากับรอยละ 98.90 ตัวชี้วัดการแกไขปญหาการ

ทุจริต ไดคะแนนเทากับรอยละ 97.42 ตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการไดคะแนนเทากับรอยละ 

95.50 ตัวชี ้วัดการใชอำนาจไดคะแนนเทากับรอยละ 93.98 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงานไดคะแนน

เทากับรอยละ 89.19 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารไดคะแนนเทากับรอยละ 88.85 ตัวชี้วัดคุณภาพการ

ทำงานไดคะแนนเทากับรอยละ 88.47 ตัวชี้วัดการปองกันการทุจริตไดคะแนนเทากับรอยละ 87.50 

ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูลไดคะแนนเทากับรอยละ 76.56 

 สรุปวาจุดแข็งที่หนวยงานไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 100.00 คือ ตัวชี้วัดดานการปฏิบัติ

หนาที่  สวนจุดที่ตองพัฒนาเนื่องจากไดคะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดดานการเปดเผยขอมูล ไดเทากับรอยละ 

76.56 
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3. การวิเคราะหขอมูล 

 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจำแนกตามดัชนีขององคการบริหารสวนตำบล

บานกาด ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงจุดแข็ง 

และจุดท่ีจะตองพัฒนาไวดังตอไปน้ี 

 3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนมากกวารอยละ 85) จำนวน 9 ตัวชี้วัด คือ 

 (1) ตัวชี้วัดดานการปฏิบัติหนาที่ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 100.00 เปนคะแนนจาก

การประเมินการรับรู  ของผู  ของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติ งานของบุคลากรอื ่นใน

หนวยงานของตนเอง หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอคุณภาพ        การดำเนินงาน ในประเด็น

ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว

อยางเครงครัด เห็นไดวาประชาชนหรือผูรับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ       การดำเนินงานของ

หนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว มีการใหขอมูลท่ีชัดเจนแกผูรับบริการ ไม

นำผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวามีการเรียกรับสินบน  

 (2) ตวัชี้วัดดานการใชงบประมาณ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 98.90 เปนคะแนนจาก

การประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดำเนินการตาง ๆ ของหนวยงานของตนเอง ใน

ประเด็นที่เกี่ยวของกับการใชจายเงินงบประมาณ นับตั้งแตการจัดทำแผนการใชจายงบประมาณประจำปและ

เผยแพรอยางโปรงใส ไปจนถึงลักษณะการใชจ ายงบประมาณของหนวยงานอยางคุ มคา เปนไปตาม

วัตถุประสงค และไมเอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องตาง ๆ 

เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการตรวจ

รับพัสดุ นอกจากนี้ ยังใหความสำคัญกับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจาย

งบประมาณของหนวยงานตนเองได 

 (3) ตัวชี้วัดดานการใชอำนาจ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 93.98 เปนคะแนนจากการ

ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอำนาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่

เก่ียวของกับการมอบหมายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลการเพ่ือใหสิทธิประโยชนตาง ๆ 

ซึ่งจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใชอำนาจสั่งการใหผูใตบังคับบัญชาทำในธุระ

สวนตัวของผูบังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไมถูกตอง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคล

ที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผูมีอำนาจ การซื้อขายตำแหนง หรือการเอื้อผลประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 

 (4) ตัวชี้วัดดานการใชทรัพยสินของราชการ  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 95.50 เปน

คะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของราชการ ในประเด็นที่

เก่ียวของกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของตนเองหรือ

นำไปใหผูอื ่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงานและ

การยืมโดยบุคคลภายนอกหนวยงาน ซึ่งหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก 

นอกจากนี้ หนวยงานจะตองมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง เพ่ือ

เผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหนวยงานจะตองมีการกำกับดูแลและ

ตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการของหนวยงานดวย 



 

 

  (5) ตัวชี้วัดดานการแกไขปญหาการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 97.42 เปน

คะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน ใน

ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการใหความสำคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง โดยหนวยงาน

จะตองทบทวนนโยบายที่เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงาน

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตไดอยางเปน

รูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน ที่จะตองทำให

การทุจริตในหนวยงานลดลงหรือไมมีเลย และจะตองสรางความเชื่อมั่นใหบุคลากรภายใน ในการรองเรียนเมื่อ

พบเห็นการทุจริตภายในหนวยงานดวย นอกจากนี้ หนวยงานจะตองมีกระบวนการเฝาระวัง ตรวจสอบการ

ทุจริตภายในหนวยงาน รวมถึงการนำผลตรวจสอบของฝายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอหนวยงานไป

ปรับปรุงการทำงาน เพ่ือปองกันการทุจริต 

  (6) ตัวชี้วัดดานคุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 88.47 เปนคะแนน

จากการประเมินการรับรูของผุ รับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอคุณภาพการ

ดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ

ระยะเวลาที่กำหนดไวอยางเครงครดั และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงจะตองใหขอมูล

เกี ่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการของหนวยงานแกผู รับบริการ ผูมาติดตอ หรือผู มีสวนไดสวนเสียอยาง

ตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล ซึ่งสะทอนถึงการปฏิบัติหนาที่อยางมีคุณธรรม และยังประเมินการ

รับรูเกี่ยวกับประสบการณตรงในการถูกเจาหนาที่เรียกรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ๆ เพื่อแลกกับการ

ปฏิบัติหนาที่ดวย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรูเกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวมของ

หนวยงานท่ีจะตองคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก ไมมีการเอื้อประโยชนใหกับบุคคลใด

บุคคลหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหน่ึง 

 (7) ตัวชี้วัดดานประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 88.85 เปนคะแนน

จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอประสิทธิภาพ   

การสื่อสารในประเด็นที่เกี ่ยวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตาง ๆ ตอสาธารณชน เห็นไดวา

หน วยงานใหความสำคัญกับการสื ่ อสารในเรื ่ องผลการดำเนินงานของหนวยงานและขอมูลที ่

สาธารณชน      ควรรับทราบ รวมถึงการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

สามารถสงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การใหบริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีขอกังวล 

สงสัยไดอยางช ัดเจน นอกจากนี ้  ย ั งจัด ให มี ช  องทาง ใหผ ู  มาติ ดตอสามารถร องเ รี ยนการทุจร ิ ต             

ของเจาหนาที่ ในหนวยงานดวย ซึ่งสะทอนถึงการสื่อสารกับผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย

อยางมีประสิทธิภาพ 
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  (8) ตัวชี้วัดดานการปรับปรุงการทำงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 89.19 เปนคะแนน

จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการปรับปรุง

ระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

และกระบวนการทำงานของหนวยงานใหดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงานเพื่อให

เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอ เขามามี

สวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อใหสอดคลองกับความตองการดวย ทั้งนี้ นอกจาก

หนวยงานจะตองปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานใหดีขึ ้นแลว ยังควรใหความสำคัญกับการปรับปรุงการ

ดำเนินงานใหมีความโปรงใสมากขึ้นอีกดวย 

 (9) ตัวชี้วัดดานการปองกันการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 87.50 เปนคะแนน

จากการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื ่อเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานให

สาธารณชนไดรับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1)  การดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก เจตจำนงสุจริตของ

ผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการ

ปองกันและการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพื่อสงเสริม

ความสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงการให

ความสำคัญตอผลการประเมินเพื่อนำไปสูการจัดทำมาตรการสงเสริมความโปรงใสภายในหนวยงาน และมีการ

กำกับติดตามการนำไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

 

3.2 จุดที่ตองพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนต่ำกวารอยละ 85) จำนวน 1 ตัวช้ีวัด คือ 
 

 (1) ตัวชี้วัดดานการเปดเผยขอมูล โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 76.56 เปนคะแนนจาก

การเผยแพรขอมูลที่ เปนปจจุบันบนเว็ปไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานให

สาธารณชนไดรับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการ

ปฏิสัมพันธขอมูล (2) การบริหารงาน ไดแก แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (3) การบริหาร

เงินงบประมาร ไดแก แผนการใชจายเงินงประมาณประจำป และการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ (4) การ

บริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบาย

การบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การสงเสริมความ

โปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปดโอกาสใหเกิด

การมีสวนรวม ซึ ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานและการ

ดำเนินงานของหนวยงาน 

  

 


