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คำนำ 

 

    การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment: ITA) เปนการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของ

หนวยงานภาครัฐในทุกมิติ ต้ังแตการบริหารงานของผูบริหารและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน 

ตลอดจนประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปดเผยขอมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจางที่มีความ

โปรงใส รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการใหบริการที่มีมาตรฐานและมีความเปนธรรม ไม

เลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ใน

หนวยงานที่มุงเนนการสรางเสริมวัฒนธรรมและคานิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการปองกันการทุจริต

และการปองกันการปฏิบัติงานที่อาจจะกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานใน

ภาพรวมที่สะทอน ไดจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในและผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ซึ่งลวนแตมี

ความสำคัญและสามารถสะทอนใหเห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการดำเนินงานที่มีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล ที่

หนวยงานภาครัฐและเจาหนาที่ของรัฐ พึงจะตองมีและยึดถือปฏิบัติไดเปนอยางดี 

 

   เทศบาลตำบลแมหลาย หวังเปนอยางย่ิงวาผลการประเมินครั้งน้ี จะชวยสนับสนุน สงเสริม 

และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึง

ควรมีการนำผลการประเมินมาพิจารณาถึงสิ่งที่ควรไดรับการปรับปรุง และพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้น สอดรับ

กับการประเมินตอไป 
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ความเปนมา 

   การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ หรือ 

(Integrity and Transparency Assessment) หรือที่ เรียกวาการประเมิน ITA ถือเปนเครื่องมือในการ

ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหน่ึงโดยเปนเครื่องมือในเชิงบวกที่มุงพัฒนาระบบราชการไทยในเชิง

สรางสรรคมากกวามุงจับผิดเปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองคกรประจำป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให

หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศไดรับทราบถึงสถานะและปญหาการดำเนินงานดานคุณธรรมและความโปรงใส

ขององคกร ผลการประเมินที่ไดจะชวยใหหนวยงานภาครัฐสามารถนำไปใชในการปรับปรุงพัฒนาองคกรใหมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การใหบริการ สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองตอประชาชนไดดี

ย่ิงขึ้น ซึ่งถือเปนการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังน้ัน การประเมิน ITA จึงไมไดเปนเพียงการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสเพียงเทาน้ัน แตยังเปนการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการ

ใหบริการประชาชน เพ่ือใหทราบถึงชองวางของความไมเปนธรรมและความดอยประสิทธิภาพ สำหรับนำไป

จัดทำแนวทางมาตรการตางๆ ในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยตอไป 

   การประเมิน ITA ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๖ นับเปนปที่ 1๑ ของการดำเนินการที่

ผานมา ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีหนวยงานภาครัฐจำนวน 8,๐๐๐ กวาแหงทั่ว

ประเทศ เขารวมการประเมิน กลาวไดวาเปนการประเมินดานธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการภาครัฐที่มี

ขนาดใหญที่สุดของประเทศไทยในปจจุบัน 

   การประเมิน ITA ถือเปนเครื่องมือที่หนวยงานภาครัฐไดสำรวจและประเมินตนเอง เพ่ือใหได

รับทราบขอมูลอันสงผลใหเกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานใหมี

ประสิทธิภาพเกิดประโยชนตอประชาชน และใหความสำคัญกับดานคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร

ตนเองมากย่ิงขึ้นนอกจากน้ี การประเมิน ITA ยังสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหนวยงาน

ภาครัฐในทางปฏิบัติอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะอยางย่ิงความต่ืนตัวและหันมาใหความสนใจตอการพัฒนา

แฟลตฟอรมอิเล็กทรอนิกสของตนเองใหทันสมัยและนาสนใจมากขึ้น ที่สำคัญคือสงผลใหหนวยงานมีการ

จัดการขอมูลขาวสารอยางเปนระบบระเบียบและเตรียมความพรอมในการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะใหไดรับ

ทราบและสงเสริมใหเกิดการตรวจสอบอีกดวย 

   นอกจากน้ี ในดานของประชาชนและสังคมไทยแลว การประเมิน ITA ถือเปนเครื่องมือที่ทุก

คนจะไดมีสวนรวมในการสะทอนความคิดเห็น เพ่ือนำไปสูพัฒนาการบริหารงานภาครัฐ เพ่ือใหประชาชนคน

ไทยไดรับบริการจากภาครัฐที่ดีขึ้นและยังสงผลใหประชาชนและสาธารณชนมีโอกาสไดมีสวนรวมกำกับติดตาม

และตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐไดมากขึ้นอีกดวย 
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เครื่องมือในการประเมิน 

กรอบการประเมิน ITA ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  ประกอบดวย ๑๐ ตัวช้ีวัด  ประกอบดวยเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ๓ เครื่องมือ โดยสรุปดังน้ี 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
แบบวัดการรับรูของ 

ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 
ตัวช้ีวัดที่ ๑    การปฏิบัติหนาที่ รอยละ ๓๐ 
ตัวช้ีวัดที่ ๒    การใชงบประมาณ 
ตัวช้ีวัดที่ ๓    การใชอำนาจ 
ตัวช้ีวัดที่ ๔    การใชทรัพยสนิของทางราชการ 
ตัวช้ีวัดที่ ๕    การแกไขปญหาการทุจริต 

แบบวัดการรับรูของ 
ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

ตัวช้ีวัดที่ ๖    คุณภาพการดำเนินงาน รอยละ ๓๐ 
ตัวช้ีวัดที่ ๗    ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวช้ีวัดที่ ๘    การปรับปรุงระบบการทำงาน 

แบบตรวจการเปดเผย 
ขอมูลสาธารณะ (OIT) 

ตัวช้ีวัดที่ ๙    การเปดเผยขอมูล รอยละ ๔๐ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๐  การปองกันการทุจริต 

 

เกณฑการประเมิน 

   เกณฑการประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน จะเปนรายงานในลักษณะคาคะแนน

ควบคูระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเปน ๗ ระดับ ดังน้ี 

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 

 

 

 

 



๔ 
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เทศบาลตำบลแมหลาย อำเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 

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

 

๑. การวิเคราะหผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลแมหลาย ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

จากผลการประเมิน ITA ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลแมหลาย พบวา มีผลคะแนน 

๙๗.๕๓ คะแนน อยูในระดับ AA ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
โดยวิเคราะหผลการประเมินแตละตัวชี้วัด ไดดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นขอบกพรองที่ตองแกไข/พัฒนาใหดีขึ้น 

แบบวัดการรบัรูผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

 

๑. การปฏิบัติหนาที่    ๑๐๐.๐๐  คะแนน 
 

 

จากผลคะแนน IIT พบวา 
 

มีประเด็นขอบกพรองที่ตองแกไข ดังน้ี 

         จำนวนตัวช้ีวัดทั้ง ๕ ตัวช้ีวัด อยูในเกณฑระดับยอดเยี่ยม ซึ่งเปน
ผลสืบเน่ืองมาจากการกำหนดมาตรการอยางเครงครัดในปงบประมาณ
ที่ผานมา ซึ่งในสวนของตัวช้ีวัด IIT น้ี ถือวาไมมีขอบกพรองที่ตองแกไข
แตอยางใด 
 

มีประเด็นที่จะตองพฒันาใหดีขึ้น ดังน้ี 
         จากคาคะแนนตัวช้ีวัด IIT ดังกลาว จำเปนตองรักษาระดับเอาไว 
โดยดำเนินการตามมาตรการเดิมอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนการสราง
จิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรภายในหนวยงาน เพ่ือใหการ
ดำเนินงานเปนไปดวยความสุจริตและเที่ยงธรรม 

 

๒. การใชงบประมาณ      ๙๙.๗๓  คะแนน 
 
 

๓. การใชอำนาจ      ๙๙.๒๐  คะแนน 
 
 

๔. การใชทรัพยสินของราชการ      ๙๘.๗๙  คะแนน 
 
 

๕. การแกไขปญหาการทุจริต      ๑๐๐.๐๐  คะแนน 



๖ 
   

 

 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นขอบกพรองที่ตองแกไข/พัฒนาใหดีขึ้น 

แบบวัดการรบัรูผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

 

๖. คุณภาพการดำเนินงาน ๘๗.๔๗  คะแนน 
 

 

จากผลคะแนน EIT พบวา 
 

มีประเด็นขอบกพรองที่ตองแกไข ดังน้ี 
       - คุณภาพการดำเนินงาน พบวา เจาหนาที่ใหบริการผูมาติดตอ
งานอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีการเรียกรองผลประโยชนแตอยางใด  
แตยังจำเปนที่จะตองปรับปรุงในดานมาตรการปองกันการรับสินบนให
ดีขึ้น  และเห็นควรเนนย้ำประชาสัมพันธใหเจาหนาที่ไดรับทราบอยาง
ตอเน่ือง เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานใหดียิ่งขึ้นในระดับยอด
เยี่ยม 
 

       - ประสิทธิภาพการส่ือสาร  พบวา การเผยแพรผลงานหรือขอมูล
ในเรื่องตางๆ ยังไมทั่วถึงตอสาธารณชน หนวยงานควรใหความสำคัญ
ในการจัดใหมีชองทางหลากหลายในการเผยแพรผลงานและชองทาง
การรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การ
ใหบริการ 
 

       - การปรับปรุงการทำงาน พบวา เจาหนาที่ของหนวยงานมีการ
ปรับปรุงคุณภาพและขั้นตอนการดำเนินงาน อีกทั้งมีการใชเทคโนโลยี
ในการปฏิ บัติงาน  รวมถึงให ผู ใชบ ริการได มีสวนรวมพัฒนาการ
ดำเนินงาน แตในสวนของการปรับปรุงการดำเนินงานใหมีความโปรงใส
มากขึ้นน้ัน ยังอยูในเกณฑที่ตองปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นเพ่ือใหประชาชนเกิด
ความเช่ือม่ัน และสงผลถึงภาพลักษณที่ดีตอหนวยงานใหเกิดความ
โปรงใสมากที่สุด  
 

มีประเด็นที่จะตองพฒันาใหดีขึ้น ดังน้ี 
       จากคาคะแนนตัวช้ีวัด EIT ดังกลาว เมื่อไดดำเนินการออก
มาตรการปรับปรุงแกไขขอบกพรองแลว จำเปนตองดำเนินการอยาง
ตอเน่ืองทุกปเพ่ือรักษาระดับคะแนนใหอยูในเกณฑที่ยอดเย่ียม และ
เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
กวาเดิมตอไป 

 

๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๙๔.๕๖  คะแนน 
 

 

๘. การปรับปรุงการทำงาน ๙๔.๖๒  คะแนน 



๗ 
 

 

 
 
 
๒. ขอเสนอแนะในการพัฒนาคณุธรรมและความโปรงใสในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
 

   จากการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแมหลายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  มีประเด็นจะตองดำเนินการปรับปรุงแกไขโดยกำหนดมาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสของเทศบาลตำบลแมหลาย ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  ดังน้ี 
 

 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนนิการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ การติดตามผล 
 

๑. มีมาตรการ
ปองกันการรับสินบน 

๑. จัดทำมาตรการปองกันการรับ
สินบน  
 

๒. ประกาศและเผยแพร
ประชาสัมพันธใหเจาหนาที่ใน
องคกรและสาธารณชนทราบ 

 

สำนักปลัดฯ ตุลาคม ๒๔๖๕ – 
ธันวาคม ๒๔๖๕ 

รายงาน 
ความกาวหนา 

และสรุปผล ณ สิ้น
ปงบประมาณ 

 
 
 

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นขอบกพรองที่ตองแกไข/พัฒนาใหดีขึ้น 

แบบวัดการรบัรูผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (OIT) 

 

๙. การเปดเผยขอมูล ๑๐๐.๐๐  คะแนน 
 

 

จากผลคะแนน OIT พบวา 
 

มีประเด็นขอบกพรองที่ตองแกไข ดังน้ี 

         จำนวนตัวช้ีวัดทั้ง ๒ ตัวช้ีวัด อยูในเกณฑระดับยอดเยี่ยม ซึ่งเปน
ผลสืบเน่ืองมาจากการกำหนดมาตรการอยางเครงครัดในปงบประมาณ
ที่ผานมา รวมถึงการดำเนินโครงการอบรบและสงเสริมดานคุณธรรม
และจริยธรรมแกคณะผูบริหาร และพนักงานเจาหนาที่ของหนวยงาน 
ซึ่งในสวนของตัวช้ีวัด OIT น้ี ถือวาไมมีขอบกพรองที่ตองแกไขแตอยาง
ใด 
 

มีประเด็นที่จะตองพฒันาใหดีขึ้น ดังน้ี 
         จากคาคะแนนตัวช้ีวัด OIT ดังกลาว จำเปนตองรักษาระดับ
เอาไว โดยดำเนินการตามมาตรการเดิมอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนการสราง
จิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรภายในหนวยงาน เพ่ือใหการ
ดำเนินงานเปนไปดวยความสุจริตและเที่ยงธรรม 

 

๑๐. การปองกันการทุจริต       ๑๐๐.๐๐  คะแนน 



๘ 
 

 
 
มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนนิการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ การติดตามผล 

 

๒. แนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิในการ
เผยแพรขอมูล/การ
รับฟงความคิดเห็น 
ดวยชองทางที่
ประชาชนสามารถ
เขาถึงไดหลากหลาย
ดาน 

๑. มาตรการเผยแพรขอมลู
ขาวสารตอสาธารณะ 
 

๒. ประชาสัมพันธชองทางตางๆ 
ใหแกสาธารณชนรับทราบ 

 

สำนักปลัดฯ 
 

ตุลาคม ๒๔๖๕ – 
มีนาคม ๒๔๖๖ 

รายงาน 
ความกาวหนา 
และสรุปผล ณ สิ้น
ปงบประมาณ 

 

๓. มมีาตรการ
สงเสริมความโปรงใส
ในการจัดซื้อจดัจาง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 

๑. จัดทำมาตรการสงเสริมความ
โปรงใสในการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
 

๒. ประชาสัมพันธและเผยแพร
ขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจาง ตามที่ระเบียบ
กฎหมายกำหนด 

 

กองคลัง ตุลาคม ๒๔๖๕ – 
ธันวาคม ๒๔๖๕ 

รายงาน 
ความกาวหนา 
และสรุปผล ณ สิ้น
ปงบประมาณ 

 
 


	ปก
	คำนำ
	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566

