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คํานํา 

 

    การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment: ITA) เปนการประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการของ

หนวยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแตการบริหารงานของผูบริหารและการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน 

ตลอดจนประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปดเผยขอมูล กระบวนการจัดซ้ือจัดจางท่ีมีความ

โปรงใส รวมถึงข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการใหบริการท่ีมีมาตรฐานและมีความเปนธรรม ไม

เลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ใน

หนวยงานท่ีมุงเนนการสรางเสริมวัฒนธรรมและคานิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการปองกันการทุจริต

และการปองกันการปฏิบัติงานท่ีอาจจะกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานใน

ภาพรวมท่ีสะทอน ไดจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในและผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ซ่ึงลวนแตมี

ความสําคัญและสามารถสะทอนใหเห็นถึงคุณลักษณะท่ีดีในการดําเนินงานท่ีมีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล ท่ี

หนวยงานภาครัฐและเจาหนาท่ีของรัฐ พึงจะตองมีและยึดถือปฏิบัติไดเปนอยางดี 

 

   เทศบาลตําบลแมหลาย หวังเปนอยางยิ่งวาผลการประเมินครั้งนี้ จะชวยสนับสนุน สงเสริม 

และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึง

ควรมีการนําผลการประเมินมาพิจารณาถึงสิ่งท่ีควรไดรับการปรับปรุง และพัฒนาไปในแนวทางท่ีดีข้ึน สอดรับ

กับการประเมินตอไป 
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ความเปนมา 

   การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ หรือ 

(Integrity and Transparency Assessment) หรือท่ีเรียกวาการประเมิน ITA ถือเปนเครื่องมือในการ

ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่งโดยเปนเครื่องมือในเชิงบวกท่ีมุงพัฒนาระบบราชการไทยในเชิง

สรางสรรคมากกวามุงจับผิดเปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองคกรประจําป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให

หนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศไดรับทราบถึงสถานะและปญหาการดําเนินงานดานคุณธรรมและความโปรงใส

ขององคกร ผลการประเมินท่ีไดจะชวยใหหนวยงานภาครัฐสามารถนําไปใชในการปรับปรุงพัฒนาองคกรใหมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การใหบริการ สามารถอํานวยความสะดวกและตอบสนองตอประชาชนไดดี

ยิ่งข้ึน ซ่ึงถือเปนการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไมไดเปนเพียงการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสเพียงเทานั้น แตยังเปนการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการ

ใหบริการประชาชน เพ่ือใหทราบถึงชองวางของความไมเปนธรรมและความดอยประสิทธิภาพ สําหรับนําไป

จัดทําแนวทางมาตรการตางๆ ในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยตอไป 

   การประเมิน ITA ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ นับเปนปท่ี ๙ ของการดําเนินการท่ีผาน

มา และเปนปท่ี ๔ ท่ีไดปรับเขาสูการประเมินในรูปแบบออนไลน กอนท่ีจะเขาชวงปสุดทายของชวงระยะท่ี 1 

(พ.ศ. 2561 – 2565) ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ โดยมีหนวยงานภาครัฐจํานวน 8,303 แหงท่ัวประเทศ เขารวมการประเมิน กลาวไดวาเปนการประเมิน

ดานธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดของประเทศไทยในปจจุบัน 

   การประเมิน ITA ถือเปนเครื่องมือท่ีหนวยงานภาครัฐไดสํารวจและประเมินตนเอง เพ่ือใหได

รับทราบขอมูลอันสงผลใหเกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกํากับดูแลการดําเนินงานใหมี

ประสิทธิภาพเกิดประโยชนตอประชาชน และใหความสําคัญกับดานคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร

ตนเองมากยิ่งข้ึนนอกจากนี้ การประเมิน ITA ยังสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหนวยงาน

ภาครัฐในทางปฏิบัติอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะอยางยิ่งความตื่นตัวและหันมาใหความสนใจตอการพัฒนา

แฟลตฟอรมอิเล็กทรอนิกสของตนเองใหทันสมัยและนาสนใจมากข้ึน ท่ีสําคัญคือสงผลใหหนวยงานมีการ

จัดการขอมูลขาวสารอยางเปนระบบระเบียบและเตรียมความพรอมในการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะใหไดรับ

ทราบและสงเสริมใหเกิดการตรวจสอบอีกดวย 

   นอกจากนี้ ในดานของประชาชนและสังคมไทยแลว การประเมิน ITA ถือเปนเครื่องมือท่ีทุก

คนจะไดมีสวนรวมในการสะทอนความคิดเห็น เพ่ือนําไปสูพัฒนาการบริหารงานภาครัฐ เพ่ือใหประชาชนคน

ไทยไดรับบริการจากภาครัฐท่ีดีข้ึนและยังสงผลใหประชาชนและสาธารณชนมีโอกาสไดมีสวนรวมกํากับติดตาม

และตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐไดมากข้ึนอีกดวย 
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เครื่องมือในการประเมิน 

กรอบการประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ประกอบดวย ๑๐ ตัวชี้วัด  ประกอบดวยเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ๓ เครื่องมือ โดยสรุปดังนี้ 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
แบบวัดการรับรูของ 

ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 
ตัวชี้วัดท่ี ๑    การปฏิบัติหนาท่ี รอยละ ๓๐ 
ตัวชี้วัดท่ี ๒    การใชงบประมาณ 
ตัวชี้วัดท่ี ๓    การใชอํานาจ 
ตัวชี้วัดท่ี ๔    การใชทรัพยสินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี ๕    การแกไขปญหาการทุจริต 

แบบวัดการรับรูของ 
ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

ตัวชี้วัดท่ี ๖    คุณภาพการดําเนนิงาน รอยละ ๓๐ 
ตัวชี้วัดท่ี ๗    ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดท่ี ๘    การปรับปรุงระบบการทํางาน 

แบบตรวจการเปดเผย 
ขอมูลสาธารณะ (OIT) 

ตัวชี้วัดท่ี ๙    การเปดเผยขอมูล รอยละ ๔๐ 
ตัวชี้วัดท่ี ๑๐  การปองกันการทุจริต 

 

เกณฑการประเมิน 

   เกณฑการประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน จะเปนรายงานในลักษณะคาคะแนน

ควบคูระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจําแนกออกเปน ๗ ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 

๙๕.๐๐ – ๑๐๐ AA 

๘๕.๐๐ – ๙๔.๙๙ A 

๗๕.๐๐ – ๘๔.๙๙ B 

๖๕.๐๐ – ๗๔.๙๙ C 

๕๕.๐๐ – ๖๔.๙๙ D 

๕๐.๐๐ – ๕๔.๙๙ E 

0 – ๔๙.๙๙ F 
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มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 

----------------------------------- 

 

๑. การวิเคราะหผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตําบลแมหลาย ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

จากผลการประเมิน ITA ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลตําบลแมหลาย พบวา มีผลคะแนน 

๗๐.๒๔ คะแนน อยูในระดับ C ดังนี้ 
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โดยวิเคราะหผลการประเมินแตละตัวช้ีวัด ไดดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นขอบกพรองท่ีตองแกไข/พัฒนาใหดีข้ึน 

แบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)  

๑. การปฏิบัติหนาท่ี    ๘๗.๙๓  คะแนน 
จากผลคะแนน IIT พบวา 

มีประเด็นขอบกพรองที่ตองแกไข ดังน้ี 
- การใชงบประมาณ พบวา การเบิกจายเงินและการจัดซื้อจัดจาง ทาง
หนวยงานควรใหความสําคัญในการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวน
รวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงาน 
 

- การใชทรัพยสินของราชการ พบวา บุคลากรมีการนําทรัพยสินของราชการ
ไปใชเปนของสวนตัวโดยไมไดขออนุญาต ทางหนวยงานจะตองมมีาตรการใน
การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรของหนวยงาน 
 

- การแกไขปญหาการทุจริต พบวา มีการดําเนินการที่ไมชัดเจน ผูบริหาร
ควรใหความสําคัญในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง โดยจัดทําแนวทาง/
มาตรการที่เก่ียวของ เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตอยางเปนรูปธรรม 
 

มีประเด็นที่จะตองพัฒนาใหดขีึ้น ดังน้ี 
- การปฏิบัติหนาที่ พบวา เจาหนาที่ปฏิบัติงานเปนไปตามข้ันตอน มุง
ผลสําเร็จของงาน และเปนไปดวยความยุติธรรม เห็นควรกําชับการ
ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบโดยเครงครัด และใหความสําคัญในการปองกัน
การรับสินบนเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่เปนไปความสุจริตและยุติธรรมเสมอ 
 

- การใชอํานาจ พบวา ผูบริหารมอบหมายงานและประเมินผลงานใหแก
เจาหนาที่อยางเปนธรรม ซึ่งเปนไปตามประกาศนโยบายคุณธรรมและความ
โปรงใสของผูบริหาร เห็นควรมีการแจงประกาศ แจงเวียนอยางตอเนื่อง
เพื่อใหนโยบายดังกลาวยังเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 

๒. การใชงบประมาณ    ๗๘.๔๒  คะแนน 

๓. การใชอํานาจ    ๘๕.๗๑  คะแนน 

๔. การใชทรัพยสินของราชการ    ๗๗.๓๐  คะแนน 
 
๕. การแกไขปญหาการทุจริต      ๗๙.๗๓  คะแนน 



๖ 
  

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นขอบกพรองท่ีตองแกไข/พัฒนาใหดีข้ึน 

แบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

๖. คุณภาพการดําเนินงาน ๘๖.๔๖  คะแนน 
จากผลคะแนน EIT พบวา 

มีประเด็นขอบกพรองทีต่องแกไข ดังนี ้
- การปรับปรุงการทํางาน พบวา เจาหนาท่ีของหนวยงานมีการปรับปรุง
คุณภาพและขั้นตอนการดําเนินงาน โดยการนําใชเทคโนโลยีมาใชใน
การดําเนินงาน ท้ังน้ีควรเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขาไปมีสวน
รวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน และสงเสริมความโปรงใส
และปองกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 

มีประเด็นที่จะตองพฒันาใหดขีึ้น ดังนี ้
- คุณภาพการดําเนินงาน พบวา เจาหนาท่ีใหบริการผูมาติดตองาน
อยางเทาเทียมกัน โดยไมมีการเรียกรองผลประโยชนแตอยางใด ท้ังน้ี 
เปนไปตามมาตรการปองกันการรับสินบน และเห็นควรเนนยํ้า
ประชาสัมพันธใหเจาหนาท่ีไดรับทราบอยางตอเน่ือง 
 

- ประสิทธิภาพการส่ือสาร  พบวา การเผยแพรผลงานหรือขอมูลใน
เรื่องตางๆ ยังไมท่ัวถึงตอสาธารณชน หนวยงานควรใหความสําคัญใน
การจัดใหมีชองทางหลากหลายในการเผยแพรผลงานและชองทางการ
รับฟงคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ 

๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๙๐.๐๗  คะแนน 
 

๘. การปรับปรุงการทํางาน ๘๕.๓๒  คะแนน 

แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

๙. การเปดเผยขอมูล ๖๖.๒๙  คะแนน 
จากผลคะแนน OIT พบวา 

มีประเด็นขอบกพรองทีต่องแกไข ดังนี ้
- การเปดเผยขอมูล พบวา มีการแสดงขอมูลบนเว็บไซต ยังมีการ
เผยแพรไมครบตามจํานวนตามจํานวนตัวชี้วัด และยังมีขอผิดพลาดใน
การใสล้ิงค URL ดังน้ัน จึงเห็นควรมีมาตรการเผยแพรขอมูลตอ
สาธารณะ เพื่อใหมีขอมูลตางๆ ปรากฎครบถวนสูสาธารณะชน 
 
- การปองกันการทุจริต พบวา ไมมีการประเมินและแนวทางในการ
จัดการความเส่ียงการทุจริตอยางเปนรูปธรรม และไมมีการวิเคราะหผล
การประเมิน ITA ในปท่ีผานมา ดังน้ัน หนวยงานควรใหความสําคัญใน
การดําเนินดังกลาว เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
 

มีประเด็นที่จะตองพฒันาใหดขีึ้น ดังนี ้
- การวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ควรเนนย้ําใหเจาหนาที่ที่เก่ียวของ 
จัดทําขอมูลใหครบตามตัวชี้วัด แมขอมูลบางขออาจไมมีระเบียบกําหนด
ไว แตก็ควรใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลมากยิ่งข้ึน 

 

๑๐. การปองกันการทุจริต       ๓๑.๒๕  คะแนน 

 

 
 
 
 



๗ 
 

๒. ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

   จากการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแมหลายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  มีประเด็นจะตองดําเนินการปรับปรุงแกไขโดยกําหนดมาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสของเทศบาลตําบลแมหลาย ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ดังนี ้
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ การติดตามผล 
๑. มีมาตรการเพ่ิม
เผยแพรขอมูล
ขาวสารตอสาธารณะ 
ดวยขอมูลท่ีครบถวน
และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

๑. จัดทํามาตรการเผยแพรขอมูล
ขาวสารตอสาธารณะ 

๒. ประชาสัมพันธชองทางตางๆ 
ใหแกสาธารณชนรับทราบ 

สํานักปลัดฯ ตุลาคม 2563 – 
มีนาคม 2564 

รายงาน 
ความกาวหนา 

และสรุปผล ณ สิ้น
ปงบประมาณ 

๒. มีมาตรการในการ
ใหผูมีสวนได สวน
เสีย มีสวนรวมในการ
สงเสริมความโปรงใส
และปองกันการ
ทุจริต 

๑. จัดทํามาตรการใหผูมีสวนได 
สวนเสีย มีสวนรวมในการสงเสริม
ความโปรงใสและปองกันการ
ทุจริต  

๒. เปดโอกาสใหประชาชนไดมี
สวนรวมในการดําเนินงาน ท้ังใน
การวางแผน ตัดสินใจ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

 

สํานักปลัดฯ ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

รายงาน 
ความกาวหนา 

และสรุปผล ณ สิ้น
ปงบประมาณ 

๓. มีมาตรการ
สงเสริมความโปรงใส
ในการจัดซ้ือจัดจาง 

๑. จัดทํามาตรการสงเสริมความ
โปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 

๒. มีการการดําเนินการ การ
ประกาศ และการเผยแพรขอมูล
การจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบ
กฎหมายกําหนด  
 

กองคลัง ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

รายงาน 
ความกาวหนา 
และสรุปผล ณ สิ้น
ปงบประมาณ 

๔. มีมาตรการและ
แนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการจัดการ
ขอรองเรียนกรณีเกิด
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีของรัฐ 

๑. จัดทํามาตรการและแนวทาง
ปฏิบตัิเก่ียวกับการจัดการขอ
รองเรียนกรณีเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของ
รัฐ 

๒. จัดทําชองทางรับเรื่อง
รองเรียนและประชาสัมพันธให
สาธารณชนรับทราบ 

 

สํานักปลัดฯ ตุลาคม 2563 – 
มีนาคม 2564 

รายงาน 
ความกาวหนา 
และสรุปผล ณ สิ้น
ปงบประมาณ 

 
 



๘ 
 

 
มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ การติดตามผล 

๕. มีนโยบายตอตานการ
รับสินบน เพ่ือปองกัน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

๑. จัดทํานโยบายตอตานการรับ
สินบน เพ่ือปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

๒. แจงประชาสัมพันธใหพนักงาน
เทศบาลไดทราบโดยท่ัวกัน 

สํานักปลัดฯ ตุลาคม 2563 – 
มีนาคม 2564 

รายงาน 
ความกาวหนา 

และสรุปผล ณ สิ้น
ปงบประมาณ 

๖. มีมาตรการปองกัน
การขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวม 

๑. จัดทํามาตรการปองกันการ
ขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน
กับผลประโยชนสวนรวม 

๒. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือ
ปองกันผลประโยชนทับซอน 

๓. ประชาสัมพันธมาตรการให
บุคลากรของหนวยงานและ
สาธารณชนรับทราบ 

สํานักปลัดฯ ตุลาคม 2563 – 
มีนาคม 2564 

รายงาน 
ความกาวหนา 

และสรุปผล ณ สิ้น
ปงบประมาณ 

๗. มีการเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกร 

๑. จัดทํามาตรการการเสริมสราง
วัฒนธรรมเทศบาลตําบลแมหลาย 
"สุจริต โปรงใส เทศบาลตําบล  
แมหลายใสสะอาด" 

๒. จัดกิจกรรม การอบรม หรือการ
ใหความรูเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส มี
จิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม
เพ่ือประโยชนของสวนรวมและ
สังคม 

สํานักปลัดฯ ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

รายงาน 
ความกาวหนา 

และสรุปผล ณ สิ้น
ปงบประมาณ 

๘. มีมาตรการในการ
สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักแกบุคลากรท้ัง
ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิก
สภาทองถ่ิน และ
ขาราชการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

๑. จัดทํามีมาตรการในการสราง
จิตสํานึกและความตระหนักแก
บุคลากรท้ังผูบริหารทองถ่ิน สมาชิก
สภาทองถ่ิน และขาราชการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

๒. จัดฝกอบรมโครงการสราง
จิตสํานึกและความตระหนักในการ
ตอตานการทุจริต 

สํานักปลัดฯ ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

และรายงาน 
ความกาวหนา 
และสรุปผล ณ สิ้น
ปงบประมาณ 
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