มาตรการสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใสภายในหนวยงาน
ของเทศบาลตําบลแมหลาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตําบลแมหลาย
อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร

๑

คํานํา
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) เปนการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของ
หนวยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแตการบริหารงานของผูบริหารและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน
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 หวังเปนอยางยิ่งวาผลการประเมินครั้งนี้ จะชวยสนับสนุน สงเสริม
และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึง
ควรมีการนําผลการประเมินมาพิจารณาถึงสิ่งที่ควรไดรับการปรับปรุง และพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้น สอดรับ
กับการประเมินตอไป

เทศบาลตําบลแมหลาย
อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร

๒

ความเปนมา
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ หรื อ
(Integrity and Transparency Assessment) หรือที่เรียกวาการประเมิน ITA ถือเปนเครื่องมือในการ
ขับ เคลื่ อนนโยบายของรั ฐ เครื่ องมื อหนึ่ งโดยเปน เครื่องมือในเชิงบวกที่มุงพัฒ นาระบบราชการไทยในเชิง
สรางสรรคมากกวามุงจับผิดเปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองคกรประจําป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศไดรับทราบถึงสถานะและปญหาการดําเนินงานดานคุณธรรมและความโปรงใส
ขององคกร ผลการประเมินที่ไดจะชวยใหหนวยงานภาครัฐสามารถนําไปใชในการปรับปรุงพัฒนาองคกรใหมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การใหบริการ สามารถอํานวยความสะดวกและตอบสนองตอประชาชนไดดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งถือเปนการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไมไดเปนเพียงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสเพียงเทานั้น แตยังเปนการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการ
ใหบริการประชาชน เพื่อใหทราบถึงชองวางของความไมเปนธรรมและความดอยประสิทธิภาพ สําหรับนําไป
จัดทําแนวทางมาตรการตางๆ ในการปองกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบในระบบราชการไทยตอไป
การประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 นับเปนปที่ 10 ของการดําเนินการที่
ผานมา และเปนปที่ 5 ที่ไดปรับเขาสูการประเมินในรูปแบบออนไลน อีกทั้งยังเปนปสุดทายของชวงระยะที่ 1
(พ.ศ. 2561 – 2565) ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยมีหนวยงานภาครัฐจํานวน 8,303 แหงทั่วประเทศ เขารวมการประเมิน กลาวไดวาเปนการประเมิน
ดานธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการภาครัฐที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศไทยในปจจุบัน
การประเมิน ITA ถือเปนเครื่องมือที่หนวยงานภาครัฐไดสํารวจและประเมินตนเอง เพื่อใหได
รับทราบขอมูลอันสงผลใหเกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกํากับดูแลการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชนตอประชาชน และใหความสําคัญกับดานคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร
ตนเองมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ การประเมิน ITA ยังสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหนวยงาน
ภาครัฐในทางปฏิบัติอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะอยางยิ่งความตื่นตัวและหันมาใหความสนใจตอการพัฒนา
แฟลตฟอรมอิ เล็กทรอนิกส ของตนเองใหทันสมั ยและนาสนใจมากขึ้น ที่สําคัญคื อสงผลใหหน วยงานมีการ
จัดการขอมูลขาวสารอยางเปนระบบระเบียบและเตรียมความพรอมในการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะใหไดรับ
ทราบและสงเสริมใหเกิดการตรวจสอบอีกดวย
นอกจากนี้ ในดานของประชาชนและสังคมไทยแลว การประเมิน ITA ถือเปนเครื่องมือที่ทุก
คนจะไดมีสวนรวมในการสะทอนความคิดเห็น เพื่อนําไปสูพัฒนาการบริหารงานภาครัฐ เพื่อใหประชาชนคน
ไทยไดรับบริการจากภาครัฐที่ดีขึ้นและยังสงผลใหประชาชนและสาธารณชนมีโอกาสไดมีสวนรวมกํากับติดตาม
และตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐไดมากขึ้นอีกดวย

๓

เครื่องมือในการประเมิน
กรอบการประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประกอบดวย ๑๐ ตัวชี้วัด ประกอบดวยเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ๓ เครื่องมือ โดยสรุปดังนี้
เครื่องมือในการประเมิน
แบบวัดการรับรูของ
ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)

ตัวชี้วัดที่ ๑
ตัวชี้วัดที่ ๒
ตัวชี้วัดที่ ๓
ตัวชี้วัดที่ ๔
ตัวชี้วัดที่ ๕
แบบวัดการรับรูของ
ตัวชี้วัดที่ ๖
ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ตัวชี้วัดที่ ๗
ตัวชี้วัดที่ ๘
แบบตรวจการเปดเผย
ตัวชี้วัดที่ ๙
ขอมูลสาธารณะ (OIT)
ตัวชี้วัดที่ ๑๐

ตัวชี้วัด
การปฏิบัติหนาที่
การใชงบประมาณ
การใชอํานาจ
การใชทรัพยสินของทางราชการ
การแกไขปญหาการทุจริต
คุณภาพการดําเนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงระบบการทํางาน
การเปดเผยขอมูล
การปองกันการทุจริต

น้ําหนัก
รอยละ ๓๐

รอยละ ๓๐
รอยละ ๔๐

เกณฑการประเมิน
เกณฑการประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน จะเปนรายงานในลักษณะคาคะแนน
ควบคูระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจําแนกออกเปน ๗ ระดับ ดังนี้
คะแนน
๙๕.๐๐ – ๑๐๐
๘๕.๐๐ – ๙๔.๙๙
๗๕.๐๐ – ๘๔.๙๙
๖๕.๐๐ – ๗๔.๙๙
๕๕.๐๐ – ๖๔.๙๙
๕๐.๐๐ – ๕๔.๙๙
0 – ๔๙.๙๙

ระดับ
AA
A
B
C
D
E
F

๔

มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เทศบาลตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร
----------------------------------๑. การวิเคราะหผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตําบลแมหลาย ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
จากผลการประเมิน ITA ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลตําบลแมหลาย พบวา มีผลคะแนน
๗๔.๕๑ คะแนน อยูในระดับ C ดังนี้

๕

โดยวิเคราะหผลการประเมินแตละตัวชี้วัด ไดดังนี้
ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA

ประเด็นขอบกพรองที่ตองแกไข/พัฒนาใหดีขึ้น

แบบวัดการรับรูผ ูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)
๑. การปฏิบัติหนาที่

๘๖.๖๔ คะแนน

๒. การใชงบประมาณ

๗๘.๗๑ คะแนน

๓. การใชอํานาจ

๘๒.๖๓ คะแนน

๔. การใชทรัพยสินของราชการ ๗๓.๗๗ คะแนน
๕. การแกไขปญหาการทุจริต

๗๙.๙๕ คะแนน

จากผลคะแนน IIT พบวา
มีประเด็นขอบกพรองที่ตองแกไข ดังนี้
- การใช ง บประมาณ พบว า การเบิ กจ า ยเงิ น และการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง ทาง
หนวยงานควรใหความสําคัญในการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวน
รวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงาน
- การใชทรัพยสินของราชการ พบวา บุคลากรมีการนําทรัพยสินของราชการ
ไปใช เ ป น ของส ว นตั ว โดยไม ไ ด ข ออนุ ญ าต ทางหน ว ยงานจะต อ งมี
กระบวนการในการขออนุญาตที่เปนไปอยางถูกตองและชัดเจน
- การแกไขปญหาการทุจริต พบวา มีการดําเนินการที่ไมชัดเจน ผูบริหาร
ควรใหความสําคัญในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง โดยจัดทําแนวทาง/
มาตรการที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตอยางเปนรูปธรรม
มีประเด็นที่จะตองพัฒนาใหดขี ึ้น ดังนี้
- การปฏิ บั ติ ห น า ที่ พบว า เจ า หน า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านเป น ไปตามขั้ น ตอน มุ ง
ผลสํ า เร็ จ ของงาน และเป น ไปด ว ยความยุ ติ ธ รรม เห็ น ควรกํ า ชั บ การ
ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบโดยเครงครัด และมีกิจกรรมเสริมสรางภายใน
องคการใหการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน
- การใชอํานาจ พบวา ผูบริหารมอบหมายงานและประเมินผลงานใหแก
เจาหนาที่อยางเปนธรรม ซึ่งเปนไปตามประกาศนโยบายคุณธรรมและความ
โปรงใสของผูบริหาร เห็นควรมี การแจงประกาศ แจ งเวียนอย างตอเนื่อง
เพื่อใหนโยบายดังกลาวยังเปนแนวทางปฏิบัติตอไป

๖

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA

ประเด็นขอบกพรองที่ตองแกไข/พัฒนาใหดีขึ้น

แบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT)
๖. คุณภาพการดําเนินงาน

๘๑.๗๑ คะแนน

๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร

๗๙.๐๑ คะแนน

๘. การปรับปรุงการทํางาน

๘๒.๘๑ คะแนน

จากผลคะแนน EIT พบวา
มีประเด็นขอบกพรองทีต่ องแกไข ดังนี้
- ประสิทธิภาพการสื่อสาร พบวา การเผยแพรผลงานหรือขอมูลใน
เรื่องตางๆ ยังไมทั่วถึงตอสาธารณชน หนวยงานควรใหความสําคัญใน
การจัดใหมีชองทางหลากหลายในการเผยแพรผลงานและชองทางการ
รับฟงคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ
มีประเด็นที่จะตองพัฒนาใหดขี ึ้น ดังนี้
- คุ ณ ภาพการดํ า เนิ นงาน พบว า เจ า หน า ที่ ให บริ การผู มาติ ดตอ งาน
อยางเทาเทียมกัน โดยไมมีการเรียกรองผลประโยชนแตอยางใด ทั้งนี้
เป น ไปตามมาตรการป อ งกั น การรั บ สิ น บน และเห็ น ควรเน น ย้ํ า
ประชาสัมพันธใหเจาหนาที่ไดรับทราบอยางตอเนื่อง
- การปรับปรุงการทํางาน พบวา เจาหนาที่ของหนวยงานมีการปรับปรุง
คุณภาพและขั้นตอนการดําเนินงาน อีกทั้งมีการใชเทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงใหผูใชบริการไดมีสวนรวมพัฒนาการดําเนินงาน ทั้งนี้
เทศบาลไดนําผลสํารวจความพึงพอใจ มาชวยในการแกไขปรับปรุงใน
การดําเนินงาน และยังคงเก็บรวบรวมผลทุกปเพื่อใหการดําเนินงาน
พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอยางสม่ําเสมอ

แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)
๙. การเปดเผยขอมูล

๙๒.๗๘ คะแนน

๑๐. การปองกันการทุจริต

๓๗.๕๐ คะแนน

จากผลคะแนน OIT พบวา
มีประเด็นขอบกพรองทีต่ องแกไข ดังนี้
- การปองกันการทุจริต พบวา ไมมีการประเมินและแนวทางในการ
จัดการความเสี่ยงการทุจริตอยางเปนรูปธรรม และไมมีการวิเคราะหผล
การประเมิน ITA ในปที่ผานมา เพื่อจัดทํามาตรการสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใส ดังนั้น หนวยงานควรใหความสําคัญในการดําเนิน
ดังกลาว เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในหนวยงาน
มีประเด็นที่จะตองพัฒนาใหดขี ึ้น ดังนี้
- การเป ดเผยข อ มู ล พบว า มี ก ารแสดงข อ มู ล บนเว็ บไซต ค อ นข า ง
ครบถ ว น ทั้ ง ด า นข อ มู ล พื้ น ฐาน การบริ ห ารงาน การบริ ห ารเงิ น
งบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสงเสริมความ
โปรงใส ทั้งนี้ มีการผิดพลาดการใสลิ้งคขอมูลบางสวน แตหนวยงานได
ทําการแกไขพัฒนาใหดีขึ้นอยางครบถวนแลว เห็นควร ทําการสํารวจ
ขอมูลเปนประจําทุกๆ สัปดาหอยางสม่ําเสมอ

๗

๒. ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
จากการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแมหลายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีประเด็นจะตองดําเนินการปรับปรุงแกไขโดยกําหนดมาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสของเทศบาลตําบลแมหลาย ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้
มาตรการ/แนวทาง
๑. มีมาตรการในการ
ใหผูมีสวนได สวน
เสีย มีสวนรวมในการ
สงเสริมความโปรงใส
และปองกันการ
ทุจริต

วิธีการดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ
๑. จัดทํามาตรการใหผูมีสวนได สํานักปลัดฯ พฤศจิกายน ๒๔๖๔ –
สวนเสีย มีสวนรวมในการสงเสริม
ธันวาคม ๒๔๖๔
ความโปรงใสและปองกันการ
ทุจริต
๒. ประกาศและเผยแพร
ประชาสัมพันธใหเจาหนาที่ใน
องคกรและสาธารณชนทราบ

๒. มีแนวทางปฏิบัติ ๑. จัดทําแนวทาง/มาตรการ
เกี่ยวกับการใช
การใชทรัพยสินของทางราชการ
ทรัพยสินของราชการ
๒. จัดประชุมชี้แจง/รณรงคให
ที่ถูกตอง
บุคลากรในองคกรยึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช
ทรัพยสินโดยเครงครัด

กองคลัง

การติดตามผล
รายงาน
ความกาวหนา
และสรุปผล ณ สิ้น
ปงบประมาณ

พฤศจิกายน ๒๔๖๔ – รายงาน
มีนาคม ๒๔๖๕
ความกาวหนา
และสรุปผล ณ สิ้น
ปงบประมาณ

๓. มีมาตรการและ
แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการ
ขอรองเรียนกรณีเกิด
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่ของรัฐ

๑. จัดทํามาตรการและแนวทาง สํานักปลัดฯ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอ
รองเรียนกรณีเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของ
รัฐ
๒. จัดทําชองทางรับเรื่อง
รองเรียนและประชาสัมพันธให
สาธารณชนรับทราบ

พฤศจิกายน ๒๔๖๔ – รายงาน
ธันวาคม ๒๔๖๔
ความกาวหนา
และสรุปผล ณ สิ้น
ปงบประมาณ

๔. เพิ่มประสิทธิใน
การเผยแพรขอมูล/
การรับฟงความ
คิดเห็น ดวยชองทาง
ที่ประชาชนสามารถ
เขาถึงไดหลากหลาย
ดาน

๑. มาตรการเผยแพรขอมูล
ขาวสารตอสาธารณะ
๒. ประชาสัมพันธชองทางตางๆ
ใหแกสาธารณชนรับทราบ

พฤศจิกายน ๒๔๖๔ – รายงาน
มีนาคม ๒๔๖๕
ความกาวหนา
และสรุปผล ณ สิ้น
ปงบประมาณ

สํานักปลัดฯ

๘

มาตรการ/แนวทาง
วิธีการดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
๕. จัดทําโครงการ
๑. จัดทํารายละเอียดโครงการ
สํานักปลัดฯ
บริหารความเสี่ยงเพื่อ บริหารความเสี่ยงเพื่อตอตานการ
ตอตานการทุจริต
ทุจริต เสนอตอผูบริหาร
และดําเนินการนําผล ๒. จัดฝกอบรมโครงการบริหาร
การวิเคราะหผลการ ความเสี่ยงเพื่อตอตานการทุจริต ให
ประเมิน ITA ในปที่ผาน ความรูแกบุคลากรของหนวยงาน
มา ไปสูการจัดทํา
๓. จัดทํามาตรการสงเสริมคุณธรรม
มาตรการสงเสริม
และความโปรงใสภายในหนวยงาน
คุณธรรมและความ
๔. ประชาสัมพันธชองทางตางๆ ให
โปรงใสภายในหนวยงาน
ใหเจาหนาที่ในองคกรและ
สาธารณชนรับทราบ

ระยะเวลาดําเนินการ การติดตามผล
พฤศจิกายน ๒๔๖๓ – สรุปผลการดําเนิน
มีนาคม ๒๔๖๕
โครงการ และรายงาน
ความกาวหนาในการ
ดําเนินมาตรการ ณ
สิ้นปงบประมาณ

