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มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

************* 
 

คำนำ 
 
  การประเมินคุณธรรมและความโปรงมาในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA)  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 มีความมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐกลุมเปาหมาย
ไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานของตนเองและนำขอมูลผลการประเมิน รวมทั้งขอเสนอแนะไป
ปรับใชในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหนวยงานใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อแสดง
ใหเห็นถึงความพยายามของหนวยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกดานการปองกันและปรามปรามการทุจริต 
รวมทั ้งสะทอนถึงความตั ้งใจของหนวยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ใหเปนท่ีประจักษตอสาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับสากล 
  รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ฉบับ
นี้ ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัดท้ัง 10 ตัวชี้วัด ไดแก (1) การปฏิบัติหนาท่ี  (2) คุณภาพการดำเนินงาน (3) การใช
งาน  (4) การใชงบประมาณ  (5) การปรับปรุงการทำงาน  (6) การแกไขปญหาการทุจริต (7) การเปดเผยขอมูล (8) การ
ใชทรัพยสินของราชการ  (9) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (10) การปองกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรูของผูมีสวน
ไดสวนเสียภายใน (Internal) การรับรูและผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียนอก (External) และการเผยแพร
ขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงานของ
หนวยงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2565 
  สำนักปลัด เทศบาลตำบลบานแปน หวังเปนอยางยิ่งวา ผลการประเมินครั้งนี้จะชวยสนับสนุน สงเสริม 
และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ ทุกหนวยงานได
รวมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใตกรอบธรรมาภิบาล และประการสำคัญ คือ ไดมีบทบาทในการผลักดันกลไก
ในการปองกันการทุจริตของประเทศ ซ่ึงจะสามารถสะทอนภาพลักษณเชิงบวกใหกับหนวยงานภาครัฐ  
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1.หลักการและเหตุผล 
  สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนักใหหนวยงาน
ภาครัฐมีการดำเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา การประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)  ปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดถูกกำหนดเปนกลยุทธท่ีสำคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปรามปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560-2564) ซึ่งถือเปนการยกระดับใหเปนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปน มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก ที่หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศจะตอง
ดำเนินการ โดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ
ยกระดับหนวยงานในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานไดอยางเหมาะสม 
 
2.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานแปน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน ประจำป 2565 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานแปน อำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 88.67  คะแนน ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงาน ระดับ A 
  เม่ือพิจารณาตามตัวชี้วัดพบวา  

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA คะแนน 
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน  (IIT)  
1.การปฏิบัติหนาท่ี 96.61 
2.การใชงบประมาณ 92.63 
3.การใชอำนาจ 93.08 
4.การใชทรัพยสินของราชการ 90.24 
5.การแกไขปญหาการทุจริต 91.12 
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT)  
6.คุณภาพการดำเนินงาน 95.71 
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 90.12 
8.การปรับปรุงการทำงาน 91.98 
แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)  
9.การเปดเผยขอมูล 90.29 
10.การปองกันการทุจริต 75.00 

 
   แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)  ตัวชี้วัดที่มีคะแนนมากที่สุด คือ การปฏิบัติหนาท่ี 
คะแนนเทากับ 96.61  รองลงมาไดแก  การใชอำนาจ  คะแนนเทากับ 93.08  การใชงบประมาณ 92.63  การแกไข
ปญหาการทุจริต  คะแนนเทากับ  91.12  และ การใชทรัพยสินของราชการ  คะแนนเทากับ  90.24  
  แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT)  ตัวชี้วัดที่มีคะแนนมากที่สุด คือ คุณภาพการ
ดำเนินงาน  คะแนนเทากับ  95.71   รองลงมาไดแก  การปรับปรุงการทำงาน  คะแนนเทากับ  91.98  และ 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร  คะแนนเทากับ  90.12 



  แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)  ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนมากที่สุด คือ การเปดเผยขอมูล คะแนน
เทากับ 90.29  รองลงมา การปองกันการทุจริต  คะแนนเทากับ  75.00  
  สรุปไดวา จุดแข็งของหนวยงานไดคะแนนสูงสุดเทากับ 96.61 คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาท่ี สวนท่ี
จะตองพัฒนาเนื่องจากไดคะแนนต่ำสุด คือ ไดคะแนน 75.00  คือ ตัวท่ีวัดท่ี 10  การปองกันการทุจริต 
 
3.การวิเคราะหผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลบานแปน  ปงบประมาณ พ.ศ.2565 
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจำแนกตามดัชนีของเทศบาลตำบลบานแปน อำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 มีผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงจุดแข็ง 
และจุดท่ีจะตองพัฒนาไดดังตอไปนี้ 
  3.1 จุดแข็ง ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนมากกวารอยละ 90  จำนวน 9 ตัวชี้วัด คือ 
  (1) ตัวชี้วัดที่ 1  การปฏิบัติหนาที่  ไดคะแนนเทากับรอยละ  96.61  เปนคะแนนท่ีไดจากหัวขอการท่ี
หนวยงานไมเรียกรับสิ่งตางๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ  และบุคลากรในหนวยงานไมมี
การใหสิ่งตอบแทนแกบุคคลภายนอกหรือเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต ซ่ึง
แสดงใหเห็นวาบุคลากรในหนวยงานทุกคนใหความสำคัญและปฏิบัติหนาท่ีเปนไปตามนโยบายไมรับของขวัญท่ีทางผูบริหาร
ของหนวยงานไดประกาศไว  
  (2)  ตัวชี้วัดท่ี  6  คุณภาพการดำเนินงาน  ไดคะแนนเทากับรอยละ  95.71  เปนคะแนนท่ีไดจากหัวขอ
ไมมีการถูกรองขอใหจายหรือใหสิ่งตางๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ  เนื่องมาจาก
บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดถือตามระเบียบ กฎหมาย  รวมทั้งการปฏิบัติงานตองเปนไปตามกระบวน/ขึ้นตอน  ทำให
ประเด็นขของการรองขอใหจายหรือใหสิ่งของจึงไมเกิดข้ึนในหนวยงาน 
  (3)  ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอำนาจ  ไดคะแนนเทากับรอยละ 93.08  เปนคะแนนที่ไดจากหัวขอ เคยถูก
ผูบังคับบัญชาสงใหทำในสิ่งที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต นอยที่สุดหรือไมมีเลย เนื่องจากการปฏิบัติงานของ 
บุคลากรปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย และมีการสั่งงานตามสายบังคับบัญชา ทำใหการปฏิบัติงานในหนาที่จึง
เสี่ยงตอการทุจริตนอยมากหรือไมมีเลย 
  (4)  ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ  ไดคะแนนเทากับรอยละ 92.93  เปนคะแนนที่ไดจากหัวขอ 
บุคลากรในหนวยงานมีการเบิกจายเงิน ท่ีเปนเท็จ นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย เนื่องมาจากกระบวนการ/ข้ึนตอนการเบิกจายของ
หนวยงาน มีการผานข้ันตอนการตรวจสอบจากหลายๆ สวนงาน ทำใหเกิดขอผิดในกระบวนการเบิกจายนอยมาก  
  (5)   ตัวชี้วัดท่ี 8  การปรับปรุงการทำงาน  ไดคะแนนเทากับรอยละ 91.98  เปนคะแนนท่ีไดจากหัวขอ
หนวยงานมีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน  เนื่องจากหนวยงาน
ภายในมีการนำเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชเพื่ออำนวยความสะดวกใหกับผูมารับบริการ ทำใหสามารถลดระยะเวลาในการ
ใหบริการลง และเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการ 
  (6)  ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต  ไดคะแนนเทากับรอยละ 91.12  เปนคะแนนท่ีไดจากหัวขอ
หนวยงานมีปญหาการทุจริตท่ียังไมไดรับการแกไขนอยท่ีสุดหรือไมมีเลย เนื่องจากหนวยงานมีการเฝาระวัง ตรวจสอบ และ
มีการลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต ทำใหปญหาการทุจริตในหนวยงานเกิดขึ้นนอยที่สุดหรือไมมีเลย สงผลใหการแกไข
ปญหาการทุจริตจึงมีนอยหรือไมมีเลย 
  (7)  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล  ไดคะแนนเทากับรอยละ  90.29    เปนคะแนนที่ไดจากหลายๆ 
ประเด็นแตยังมีบางประเด็นที่ยังตกเกณฑ อาทิเชน แผนการใชจายงบประมาณประจำป ที่องคประกอบยังไมครบตาม
หลักเกณฑ  รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณ ประจำป รอบ 6 เดือน องคประกอบไมครบตามหลักเกณฑ 
และแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งองคประกอบไมครบตามหลักเกณฑ 



ดังนั้น จึงตองมีการแจงใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดรับทราบถึงปญหาดังกลาว และนำมาปรับปรุงเพื่อใหการประเมินในป 
2566 ครบองคประกอบตามหลักเกณฑ 
  (8) ตัวชี้วัดที่ 4  การใชทรัพยสินของราชการ ไดคะแนนเทากับรอยละ 90.24  เปนคะแนนที่ไดจาก
หัวขอบุคลากรในหนวยงาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง นอยที่สุด
หรือไมมีเลย  เนื่องมาจากทางหนวยงานมีระเบียบในการยืมทรัพยสินของทางราชการ เปนตัวควบคุมการใชทรัพยสินของ
ราชการ กรณีที่หนวยงานภายนอก หรือบุคคลภายนอกมายืมก็จะเขาระบบการยืมของหนวยงาน ทำใหปญหาการนำ
ทรัพยสินของสวนราชการไปใชสวนตัวจึงไมเกิดข้ึน 
  (9) ตัวชี้วัดที่ 7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ไดคะแนนเทากับรอยละ 90.12  เปนคะแนนที่ไดจากหัวขอ 
หนวยงานมีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ เนื่องจากหนวยงานมีการอำนวย
ความสะดวกในเรื่องของชองทางรับฟงคำติชมในหลายๆ ชองทาง ไมวาจะเปนกลองรับฟงความคิดเห็น ,webboard , ถาม-
ตอบ , facebook ฯลฯ    
  3.2 จุดดอยท่ีตองพัฒนา (ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนต่ำกวารอยละ 90) จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ 
  (1) ตัวชี้วัดที่  10   การปองกันการทุจริต    โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ  75.00  ตัวชี้วัดยอยท่ี 
10.1 การดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ประเด็นการประเมินความเสี่ยง  ที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่ ปปช.กำหนด 
สงผลใหประเด็นการดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ไมสามารถนำขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือจัดการความเสี่ยงได  
และในประเด็นการรายงานกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป รอบ 6 เดือน องคประกอบการรายงาน
ไมครบตามหลักเกณฑ ขาดในสวนของความกาวหนาการดำเนินการของแตละกิจกรรม/โครงการ  ประเด็นรายงานผลการ
ดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป องคประกอบการรายงานไมครบตามหลักเกณฑ ขาดความกาวหนาการดำเนินงาน
ของกิจกรรม/โครงการ ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ  ดังนั ้น จึงควรชี ้แจงรวมถึงทำความเขาใจกับเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบในแตละประเด็นใหทราบถึงหลักเกณฑของแตละประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม โดยใหผูรับผิดชอบ
ดำเนินการรายงานและดำเนินการในประเด็นตางๆ ใหถูกตองและครบตามเกณฑท่ีไดกำหนดไว  
 
4.ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2565 ของ
เทศบาลตำบลบานแปน ในสวนของ IIT  และ EIT  คอนขางครบถวน  แตในสวน OIT ยังมีประเด็นท่ีจะตองทำการปรับปรุง 
แกไข เพ่ิมเติมใหตรงตามเกณฑ และหาองคประกอบใหตรงตามหลักเกณฑ โดยตองทำความเขาใจกับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
ในแตละประเด็นใหทราบถึงแนวทาง และเกณฑในการประเมิน เนื่องจาก ในแตละปเกณฑที่ใชประเมินในแตละประเด็น
แตกตางกันไป ทางหนวยงานตองมีการชี้แจงและนำประเด็นในการประเมินมาพูดคุยกันเพื่อหาแนวทางในการทำแบบ
ประเมินของหนวยงานใหตรงกับเกณฑในการประเมินของปนั้นๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.ขอเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีข้ึน 
มาตรการ ข้ันตอนและวิธีการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม 

1.ใหความรูเรื่องการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ แกบุคลากรใน
สังกัด และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในแต
ละประเด ็น ให ความความเข าใน
หลักเกณฑ องคประกอบของเกณฑ
ประเมิน เพื่อที่จะไดนำมาใชประกอบ
ในการประเมิน 

-ประชุมคณะทำงานเรื ่องการ
ประเม ินค ุณธรรมและความ
โปรงใสฯ  
-ชี้แจงรายละเอียด 
องคประกอบ และหลักเกณฑท่ี
ใชในการประเมินฯ  

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
และ 
กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ 

- จ า ก ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ฯ        
ในปนั้น 

2.ใหความรูเรื่องการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (ผูมีสวนไดสวน
เสียภายนอก) 

รณรงค  ให ความร ู  เร ื ่ อ งการ
ประเม ินค ุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ผานสื่อสังคม
ออนไลนหรือสื่อสารสนเทศของ
หนวยงาน  

กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ 

-รายงานผลการรณรงค
ใหกับผูบริหารทราบ 

   
 

 
 


