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

คำนำ 
 
  การประเมินคุณธรรมและความโปรงมาในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA)  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 มีความมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐกลุมเปาหมาย
ไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานของตนเองและนำขอมูลผลการประเมิน รวมทั้งขอเสนอแนะไป
ปรับใชในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหนวยงานใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อแสดง
ใหเห็นถึงความพยายามของหนวยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกดานการปองกันและปรามปรามการทุจริต 
รวมทั ้งสะทอนถึงความตั ้งใจของหนวยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ใหเปนท่ีประจักษตอสาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับสากล 
  รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ฉบับ
นี้ ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัดท้ัง 10 ตัวชี้วัด ไดแก (1) การปฏิบัติหนาท่ี (2) การใชงบประมาณ (3) การใชอำนาจ 
(4) การใชทรัพยสินของราชการ (5) การแกไขปญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
(8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปดเผยขอมูล และ (10) การปองกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรูของผู
มีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) การรับรูและผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียนอก (External) และการ
เผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน (Open Data) ซ่ึงผลคะแนนครั้งนี้จะสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2564 
  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 2564 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานแปน อำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 94.26 คะแนน ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงาน ระดับ A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  เม่ือพิจารณาตามตัวชี้วัดพบวา  
ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA คะแนน 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน  (IIT)  
1.การปฏิบัติหนาท่ี 93.69 
2.การใชงบประมาณ 90.19 
3.การใชอำนาจ 91.16 
4.การใชทรัพยสินของราชการ 87.97 
5.การแกไขปญหาการทุจริต 89.42 
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT)  
6.คุณภาพการดำเนินงาน 97.80 
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 98.35 
8.การปรับปรุงการทำงาน 97.49 
แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)  
9.การเปดเผยขอมูล 95.00 
10.การปองกันการทุจริต 93.75 

 
   แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)  ตัวชี้วัดท่ีมีคะแนนมากท่ีสุด คือ  การปฏิบัติหนาท่ี ได
คะแนนเทากับ 93.69  รองลงมาไดแก การใชอำนาจ  คะแนนเทากับ 91.16    การใชงบปประมาณ  คะแนนเทากับ 
90.19  การแกไขปญหาการทุจริต  คะแนนเทากับ  89.42  และ การใชทรัพยสินของราชการ  คะแนนเทากับ 87.97 



  แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT)  ตัวชี้วัดที่มีคะแนนมากที่สุด คือ ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร  คะแนนเทากับ  98.35  รองลงมาไดแก  คุณภาพการดำเนินงาน  คะแนนเทากับ  97.80   และ การปรับปรุง
การทำงาน  คะแนนเทากับ  97.49 
  แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)  ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนมากที่สุด คือ การเปดเผยขอมูล  คะแนน
เทากับ 95.00  รองลงมาไดแก  การปองกันการทุจริต  คะแนนเทากับ 93.75 
  สรุปไดวา จุดแข็งของหนวยงานไดคะแนนสูงสุดเทากับ 98.35 คือ ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
สวนท่ีจะตองพัฒนาเนื่องจากไดคะแนนต่ำสุด คือ ไดคะแนน 87.97  คือ ตัวท่ีวัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ 
 
3.การวิเคราะหผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลบานแปน  ปงบประมาณ พ.ศ.2564 
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจำแนกตามดัชนีของเทศบาลตำบลบานแปน อำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงจุดแข็ง 
และจุดท่ีจะตองพัฒนาไดดังตอไปนี้ 
  3.1 จุดแข็ง ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนมากกวารอยละ 90  จำนวน 8 ตัวชี้วัด คือ 
  (1) ตัวชี้วัดท่ี 7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ไดคะแนนเทากับรอยละ 98.35   เปนคะแนนท่ีไดจากการท่ี
หนวยงานมีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวการดำเนินงาน/การใหบริการ ซ่ึงเทศบาลตำบลบานแปนไดจัดใหมี
ชองทางรับฟงความคิดเห็นในหลากหลายชองทาง ไดแก ทางกลองรับฟงความคิดเห็น ทางเว็บไซต  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  
ทางเฟสบุก ไลน ทางการประชาคม รวมถึงโทรศัพท ซึ่งประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการ การ
ใหบริการ ทุกตลอดเวลา  
  (2) ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน  ไดคะแนนเทากับรอยละ 97.80  เปนคะแนนท่ีไดจากเทศบาล
ตำบลบานแปนมีการดำเนินงานตางๆ โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก ซึ่งจะเห็นไดจากการจัด
กิจกรรมหรือโครงการที่มาจากความตองการของประชาชนในชุมชน  ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากการจัดใหมีการประชาคมกับ
ทางหมูบาน จึงทำใหประชาชนไดรับผลประโยชนมากท่ีสุด 
  (3) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน   ไดคะแนนเทากับรอยละ 97.49  เปนคะแนนที่ไดจาก 
เทศบาลตำบลบานแปนไดนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน  การใหบริการ  ทำใหประชาชนที่มารับบริการ ไดรับความ
สะดวก และเกิดความรวดเร็วในการมาติดตอขอรับบริการ  
  (4) ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล  ไดคะแนนเทากับรอยละ  95.00  ซ่ึงในทุกประเด็นมีการดำเนินการ
เปดเผยขอมูลลงเว็บไซตของเทศบาลตำบลบานแปน ทั้งในเรื่องของ โครงสราง อำนาจหนาที่ ชองทางการติดตอ แผนการ
ใชจายงบประมาณ  แผนการจัดซื้อพัสดุ  ชองทางรับฟงความคิดเห็น  แตยังมีประเด็นที่ตองมาปรับปรุงในเรื่องของการ
บรรจุหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหครบทุกหลักเกณฑและนำไปเผยแพร เปดเผยขอมูล 
  (5) ตัวชี้วัดท่ี 10  การปองกันการทุจริต  ไดคะแนนเทากับรอยละ  93.75  โดยเทศบาลตำบลบานแปน 
ไดมีการจัดทำแผนการปองกันการทุจริต  การประเมินความเสี่ยง  จัดทำมาตรการสงเสริมคุณธรรม แตยังมีประเด็นเก่ียวกับ
การมีสวนรวมของผูบริหาร ในการทำกิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวของกับการปองกันการทุจริต ซ่ึงอาจเนื่องมาจาก การงดจัด
กิจกรรม/โครงการ เพราะสถานการณโควิด  
  (6) ตัวชี้วัดที่ 1  การปฏิบัติหนาที่  ไดคะแนนเทากับรอยละ  93.69   โดยประเด็นเกี่ยวเนื่องกับการไม
เรียกรับสิ่งของตางๆ จากผูมาติดตอ เพ่ือใหดำเนินการใดๆ ซ่ึงมีคะแนนคิดเปนรอยละ  100 แสดงใหเห็นวา บุคลากรของ
เทศบาลตำบลบานแปน ปฏิบัติงานและใหบริการกับประชาชนดวยความเทาเทียมกัน ไมหวังผลตอบแทน  
  (7) ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอำนาจ  ไดคะแนนเทากับรอยละ  91.16  โดยประเด็นของการประเมินที่มี
คะแนนสูงสุดไดแก ไมเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทำในสิ่งที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต และ ไมเคยถูก



ผู บังคับบัญชาสั่งการใหทำธุระสวนตัวของผู บังคับบัญชา  ไดคะแนนเทากับรอยละ  98.00  ซึ ่งแสดงใหเห ็นวา
ผูบังคับบัญชาใหความสำคัญกับงานมากกวาธุรสวนตัว โดยมุงเนนผลสำเร็จของงานมากกวา  
  (8) ตัวชี้วัดที่ 2  การใชงบประมาณ  ไดคะแนนเทากับรอยละ   90.19  หัวขอที่มีคะแนนสูงสุด ไดแก   
บุคลากรมีการเบิกจายเงิน ท่ีเปนเท็จ โดยมีคะแนนเทากับรอยละ  100  ซ่ึงแสดงใหเห็นวา บุคลากรทุกคนในหนวยงานให
ความสำคัญกับการใชจายงบประมาณ โดยเบิกจายเงินงบประมาณตามความเปนจริง  และคำนงึถึงประโยชนของประชาชน
เปนหลัก   
  3.2 จุดดอยท่ีตองพัฒนา (ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนต่ำกวารอยละ 90) จำนวน 2 ตัวชี้วัด คือ 
  (1) ตัวชี้วัดที่  5   การแกไขปญหาการทุจริต  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ  89.42  หัวขอการ
ประเมินท่ีไดคะแนนนอย ไดแก ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริต  คะแนนเทากับรอยละ  
86.97  ซ่ึงทางผูบริหารของหนวยงานควรเพ่ิมมาตรการ และรณรงคในเรื่องของการตอตานการทุจริตของหนวยงาน ควรมี
มาตรการ นโยบายที่ชัดเจน และมีการมอบหมายนโยบายในเรื่องของการปองกันการทุจริต การไมเรียกรับ สิ่งของหรือ
ประโยชนอ่ืนๆจากประชาชนท่ีมารับบริการ ซ่ึงเม่ือมีนโยบายดังกลาว จะไดใชเปนแนวทางใหกับท้ังคณะผูบริหาร พนักงาน
เจาหนาท่ีถือปฏิบัติรวมกัน 
  (2) ตัวชี้วัดท่ี 4  การใชทรัพยสินของราชการ  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยลละ  87.97  ซ่ึงคะแนนใน
ป 2564  มีคะแนนเพิ่มจาก ป 2563  แสดงวาหนวยงานมีการปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องระเบียบ มาตรการตางๆ ใน
เรื่องของการใชทรัพยสินของราชการ  ใหประชาชนและบุคลากรภายในไดรับทราบและถือปฏิบัติ แตอาจจะมีบางประเด็นท่ี
ยังตองมีการปรับปรุง เชน ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงาน ซึ่งมีคะแนน
ประเมินเทากับรอยละ  79.94  อาจจะเนื่องมาจากขั้นตอนที่ทางหนวยงานไดจัดทำขึ้นมีหลายขั้นตอน อาจจะไมสะดวก
กับผูขอรับบริการ ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุงระเบียบ ขั้นตอนการยืมทรัพยสินของราชการ และวางมาตรการที่รัดกุมใน
การยืมทรัพยสิน ท้ังนี้เพ่ือเปนการปองกันมิใหทรัพยสินของทางราชการเสียหาย   
 
4.ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2564 ของ
เทศบาลตำบลบานแปน คอนขางครบถวน แตมีขอมูลบางตัวชี้วัดที่ยังตองมีการปรับปรุงหรือเปดเผยขอมูล  โดยประเด็นท่ี
ควรมีการเปดเผย ไดแก การแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีสวนรวมของผูบริหาร ซึ่งกิจกรรมหรือการ
ดำเนินการนั้นเปนเรื่องเกี่ยวกับการใหความสำคัญ การปรับปรุง พัฒนา และสงเสริมหนวยงานดานคุณธรรมและความ
โปรงใส ประเด็นสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหนวยงานในเรื ่องการใชทรัพยสินของทางราชการที่ถูกตอง  
รวมถึงการประเด็นการแสดงหลักเกณฑการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ใชบังคับในหนวยงานใหครบถวนทุก
หลักเกณฑ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.ขอเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีข้ึน 
มาตรการ ข้ันตอนและวิธีการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม 

1.การใช ทร ัพย ส ินของราชการ ท่ี
ถูกตอง 

ทบทวนระเบียบ ข้ันตอนการยืม
ทรัพยสินของราชการ ใหสะดวก
และรวดเร็ว  

ก อ ง ค ล ั ง  แ ล ะ
สำนักปลัด 

-รายงานความกาวหนาและ
สรุปผล ณ สิ้นปงบประมาณ 

2.ใหความรูเรื่องการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (ผูมีสวนไดสวน
เสียภายใน และผู มีส วนไดสวนเสีย
ภายนอก) 

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

สำนักปลัดและ 
กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ 

 

3.เปดโอกาสใหผู ร ับบริการหรือผู มี
สวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการ
ปรับปรุงการดำเนินงาน 

ประชาส ัมพ ันธ ช องทางการ
รองเรียน การใหขอเสนอแนะ
เพื่อใหบุคลากรและสาธารณชน
รับทราบ 

กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ 

 

4.บรรจุโครงการ/กิจกรรม ท่ีเก่ียวของ
กับการปองกันการทุจริต โดยใหคณะ
ผูบริหาร  พนักงาน  ประชาชน มีสวน
รวมในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิม/บรรจุโครงการ/กิจกรรมลง
ในแผนฯ และเทศบัญญัติฯ โดย
เนนในเรื่องของการปองกันการ
ทุจริต  

สำนักปลัด 
(งานนิติการ) 

 

   
 

 
 


