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อําเภอ

เมินผลการประเมินค ุณธรรมและค
การดำเนนิการของหน �วยงานภาครัฐ

ในป ีทีผ่�านมา (ป ี 2562) 

เทศบาลตําบลสันป,าม�วง 
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ละความโปร�งใสใน 
ครัฐ 

พะเยา 



 

คํานำ 
 

 

การประเม ินค ุณธรรมและความโปร �งใสในการดำเน ินงานของหน �วยงานภาคร ัฐ ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ม ีเจตนารมณ 6เพื่อมุ �งหวังให :หน �วยงานภาคร ัฐได :ยกระด ับค ุณธรรมและความ 
โปร �งใสของหน �วยงานของตน และมุ �งหว ังให :หน �วยงานภาคร ัฐได :ม ีการปร ับปร ุงพัฒนาตนเองในด :า นค ุณธรรมและ 
ความโปร �งใสเพื่อให :เก ิดธรรมาภ ิบาลในหน �วยงานภาคร ัฐ ม ีการดาเน ินงานที่มุ �งให :เก ิดประโยชน 6ต �อประชาชนและ 
ส �วนรวมเป ็นสําคัญ และลดโอกาสที่จะเก ิดการท ุจร ิตและประพฤต ิม ิชอบในหน �วยงานภาคร ัฐ ส �งผลให :หน �วยงาน 
ภาคร ัฐสามารถบรรล ุตามเป :าหมายที่กําหนดไว:ในแผนแม �บทภายใ ต :ย ุทธศาสตร 6ชาติ ประเด ็นที่ 21 การต �อต :าน 
การทุจริตและประพฤติม ิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) 

 

รายงานฉบ ับน้ี ได :จัดทําข้ึนโดยม ีวัตถ ุประสงค 6เพื่อวิเคราะห 6ผลการประเม ินค ุณธรรมและความ 
โปร �งใสในการดาเน ินงานของหน �วยงานภาคร ัฐ ( Integrity and transparency Assessment: ITA) ในรอบป ีที่ 
ผ �านมา (ปR 2562) ประกอบด :วย ประเด ็นข :อบกพร �องหร ือจ ุดอ �อนที่จะต :องแก :ไขโดยเร �งด �วน ประเด ็นที่จะต :อง 
พ ัฒนาให:ด ีข้ึน แนวทางการนาผลการว ิเคราะห6ไปส ู�แนวทางการปฏ ิบ ัติของหน�วยงาน ตลอดถ ึงข :อเสนอแนะในการ 
จัดทํามาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส�งเสร ิมคุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน �วยงานให:ดีข้ึน 

 

ในการน้ี เทศบาลตําบลสันปUาม�วง หว ังเป ็นอย �างยิ �งว �า รายงานฉบ ับนี :จาสามารถยกระด ับ 
ค ุณธรรมและความโปร �งใสในการดาเน ินงานของหน �วยงานภาคร ัฐได :อย �างม ีประส ิทธ ิภาพ และเป ็นข :อม ูลในการ 
ปร ับปร ุงการดาเน ินงานให :เป ็นไปตามหล ักธรรมาภิบาล (Good governance) สะท :องถ ึงภาพล ักษณ 6เชิงบวกให: 
ห ับหน �วยงาน และส �งผลต �อการยกระด ับค �าด ัชน ีการร ับรู :การท ุจร ิต (Corruption Perception Index : CPI) ของ 
ประเทศไทยให:มีอ ันดับ และค �าคะแนนที่สูงข้ึนต�อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตําบลสันปUาม�วง 
มกราคม 2563 



1. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการป :องก ันและปราบปรามการท ุจร ิตแห �งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)    

ได:พ ัฒนาเครื ่องมือการประเมินเช ิงบวกเพื่อเป ็นมาตรการป :องกันการท ุจร ิต และเป ็นกลไกในการสร:างความ
ตระหน ัก รู:ให :ก ับหน �วยงานภาคร ัฐมีการดาเน ินงานอย �างโปร�งใสและค ุณธรรม โดยใช :ช ื �อว �า การประเม ินค ุณธรรม
และความ โปร �งใสในการดาเน ินงานของหน �วยงานภาคร ัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) 
ป ัจจ ุบ ันการ ประเม ินค ุณธรรมและความโปร �งใสในการดาเน ินงานของหน �วยงานภาคร ัฐ ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ได :ถ ูกกําหนดให :เป ็นกลย ุทธ6ที่สําคัญของย ุทธศาสตร 6ชาต ิว�าด :วยการป :องก ัน
และปราบปราม การท ุจร ิต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเครื่องมือด ังกล �าว ถ ือได :ว �าเป ็นมาตรการป :องก ัน
การท ุจร ิตเช ิงร ุก และมุ �งหว ังให :หน �วยงานภาคร ัฐได :ยกระด ับค ุณธรรมและความโปร �งใสของหน �วยงานของตน 
และมุ �งหว ังให: หน �วยงานภาคร ัฐได :ม ีการปร ับปร ุงพ ัฒนาตนเองในด :านค ุณธรรมและความโปร �งใสเพื่อให :เก ิด
ธรรมาภ ิบาลใน หน �วยงานภาคร ัฐ ม ีการดาเน ินงานที่มุ �งให :เก ิดประโยชน 6ต �อประชาชนและส �วนรวมเป ็นสําคัญ 
และลดโอกาสที่จะ เก ิดการท ุจร ิตและประพฤต ิม ิชอบในหน �วยงานภาคร ัฐ ส �งผลให :หน �วยงานภาคร ัฐสามารถ
บรรล ุตามเป :าหมายที่ กําหนดไว:ในแผนแม �บทภายใต :ย ุทธศาสตร 6ชาติ ประเด ็นที่ 21 การต �อต :านการท ุจร ิตและ
ประพฤต ิม ิชอบ (พ.ศ.2561 – 2580) 

 

เพื่อให:การประเมินค ุณธรรมและความโปร �งใสของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ในปR พ.ศ. 2563 เปaนไปด:วยความเรียบร :อย เทศบาลตําบลสันปUาม�วง จึงได:
จัดทํารายงานการประเม ินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดาเนินการของหน�วยงานภาครัฐ ในปRที่
ผ�านมา (ปR 2562) ประกอบด:วย ประเด็นข:อบกพร �องหรือจุดอ�อนที่จะต:องแก:ไขโดยเร�งด�วน ประเด็นที่ จะต:อง
พ ัฒนาให :ด ีข้ึน แนวทางการนาผลการว ิเคราะห6ไปสู�แนวทางการปฏ ิบัติของหน�วยงาน ตลอดถึงข:อเสนอแนะ ในการ
จัดทํามาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส�งเสร ิมค ุณธรรมและความโปร �งใสภายในหน �วยงานให:ดีข้ึน 

 

 

2. ผลการประเม ินค ุณธรรมและความโปร �งใสในการดำเน ินงานของเทศบาลตําบลสันป,าม�วง อำเภอ 
อากาศอํานวยจังหว ัดสกลนคร ข3อม ูลมาจำกระบบ ITAS ป9 2562) 

ผลการประเม ินระด ับค ุณธรรมและความโปร �งใส (ITA) ของหน �วยงานเทศบาลตําบลสันปUาม�วง 
มีค �าคะแนนเท�าก ับ 67.89 คะแนน อยู�ในระดับ C มีรายละเอ ียดดังน้ี 

1. แบบว ัดการร ับรู :ของผู :ม ีส �วนได :ส �วนเส ียภายใน ( IIT) การใช :ทร ัพย 6ส ินของทางราชการมี 
ข:อเสนอแนะ ด ังน้ี หน �วยงานต :องจัดทําข:อตกลงหร ือประกาศให :บ ุคลากรทราบถ ึงนโยบายการไม �นาทร ัพย 6ส ินของ 
หน �วยงานไปใช :ประโยชน 6ส�วนต ัว ม ีการจัดทําประกาศข :อปฏ ิบัต ิในการขอยืมทรัพย6ส ินของทางราชการไปใช :ในการ 
ปฏ ิบัติงานให:บุคคลภายในและภายนอกหน�วยงานทราบให:ช ัดเจน 

2. แบบว ัดการรับรู:ผ ู:มีส�วนได:ส�วนเส ียภายนอก (EIT) ประส ิทธ ิภาพการสื �อสาร ม ีข :อเสนอแนะ 
ดังนี :หน�วยงานต :องจัดทําการเผยแพร�ข:อมูลในหลากหลายช �องทาง เช �น Website ,Instagram , Facebook ฯลฯ 
ควรมีช �องทางในการแจ:งเบาะแสการทุจริต เช �น สายด�วน หรือช�องทางอ ื่นๆ ตามความเหมาะสม 

 

3. แบบตรวจการเป ิดเผยข :อม ูลสาธารณะ (OIT) การป :องก ันการท ุจร ิต ม ีข :อเสนอแนะด ังน้ี 
ผู :บร ิหารควรแสดงเจตจานงหร ือคามั �นส ัญญาว�า จะปฏิบ ัต ิงานด :วยความซื �อส ัตย 6ส ุจร ิต โปร �งใส และเป ็นไปตาม 



หล ักธรรมมาภ ิบาล ม ีการจดัทําแผนปฏ ิบ ัต ิการป :องก ันแก :ไขการท ุจร ิตประจําปRให :ช ัดเจน และเผยแพร �ต �อ 
สาธารณะ พร:อมทั้ง ให:กลุ�มองค6กรช ุมชน มีส�วนร�วมในการปkองก ันการทุจริต เช �น เปaนกรรมการจัดซ้ือจัดจ:าง 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เม่ือพ ิจารณาพบว �า ตัวช้ีวัด การเปlดเผยข:อมูล ได :คะแนน เท� าก ับ 52 .04 และการปkองกัน

การทุจริต ได :คะแนนเท�ากับ 0.00 ซ่ึงเป ็นคะแนนที่น :อยที่ส ุด และตัวช้ีวัดที่การปฏิบัติหน:าที่ ได:คะแนนเท�าก ับ 
100.00 ซึ่งเปaนคะแนนที่สูงที่สุด จากข :อม ูลสามารถสรุปได :ว �า จุดแข็งของการประเมินคุณธรรม และความ
โปร �งใสของเทศบาลตําบลสันปUาม�วง ค ือ การปฏิบัติหน3าที่ เป�นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค�เพื่อประเมินการรับรู�ของ
บุคลากรภายในหน&วยงานต&อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน&วยงานของตนเอง ในประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับ 
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร&งใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ี
กําหนดไว�อย&างเคร&งครัด และจะต�องเป�นไปอย&างเท&าเทียมกัน ไม&ว&าจะเป�นผู�มาติดต&อทั่วไปหรือผู�มาติดต&อท่ีรู�จักกัน
เป�นการส&วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย&างมุ&งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต&องาน 
ในหน�าท่ีที่รับผิดชอบ ซึ่งล�วนถือเป�นลักษณะการปฏิบัติหน�าท่ีในฐานะเจ�าหน�าที่ของรัฐอย&างมีคุณธรรม นอกจากน้ี 
ยังประเ มินการรับรู� ในประเ ด็นที่ เ ก่ียวข�อง กับพฤติกรรมการเรียกรับ เ งิน ทรัพย� สิน หรือประโยชน� 
อ่ืน ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน&วยงานท้ังในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน�าท่ี และในกรณีช&วงเทศกาลหรือวาระสําคัญ
ต& าง  ๆ ตามขนบธรรมเ นียม ประเพณี ห รือแม�แต&กร ณีการให� เ งิน ทรัพย� สิน หรื อประโยชน� อ่ืน ๆ  
ต&อบุคคลภายนอก ซ่ึงถือเป�นความเส่ียงที่อาจจะก&อให�เกิดการรับสินบนได�ในอนาคต และจุดอ �อน คือ การป@องกัน
การทุจริต ซึ่งได :คะแนนน :อยที่ส ุด ซึ่ง การป:องกันการทุจริต เป�นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค�เพื่อประเมินการเผยแพร&
ข�อมูลท่ีเป�นป;จจุบันบนเว็บไซต�ของหน&วยงาน เพื่อเป<ดเผยการดําเนินการต&าง ๆ ของหน&วยงานให�สาธารณชนได�รับ
ทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพื่อป:องกันการทุจริต ได�แก& เจตจํานงสุจริตของผู�บริหาร การประเมิน
ความเส่ียงเพื่อการป:องกันการทุจริต การเสริมสร�างวัฒนธรรมองค�กร และแผนปฏิบัติการป:องกันการทุจริต และ 
(2) มาตรการภายในเพื่อป:องกันการทุจริต ได�แก& มาตรการภายในเพื่อส&งเสริมความโปร&งใสและป:องกันการทุจริต 
ซึ่งการเผยแพร&ข�อมูลในประเด็นข�างต�นแสดงถึงการให�ความสําคัญต&อผลการประเมินเพื่อนําไปสู&การจัดทํา
มาตรการส&งเสริมความโปร&งใสภายในหน&วยงาน และมีการกํากับติดตามการนําไปสู&การปฏิบัติอย&างเป�นรูปธรรม 



3. การวิเคราะหBข3อม ูล 
3.1 ประเด็นจุดแข ็ง (ตัวช้ีวัดที่ได 3คะแนนมากกวํ่า 90) มีดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบ ัติหน:าที่ 
ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช:งบประมาณ 
ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช:อํานาจ 
ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช:ทรัพย6สินของทางราชการ  
ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก :ไขปmญหาการทุจริต  
ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน  
ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร  
ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 
3.2 ประเด็นข3อบกพร�องหรือจุดอ�อนที่จะต3องแก3ไขโดยเร�งด �วน (ตัวชี้วัดที่ได 3คะแนนน 3อยที่สุด) 
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปlดเผยข:อมูล 
ตัวช้ีวัดที่ 10 การปkองก ันการทุจริต 
 

4. ประเด็นที่ต3องพ ัฒนาให3ดข้ึีน (ทั้ง 2 เคร่ืองมือ) 
4.1 การประเม ินตามแบบสำรวจความค ิดเห ็นผู 3ม ีส �วนได 3เส ียภายใน (Internal Integrity and 

Transparency Assessment: IIT) (ข3อม ูลมาจากระบบ ITAS ป9 2562) 
 

 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
การเปlดเผย
ข:อมูล 

ประเมินการเผยแพร&ข�อมูลท่ีเป�นป;จจุบันบน
เว็บไซต�ของหน&วยงาน เพื่อเป<ดเผยข�อมูลต&าง ๆ 
ของหน&วยงานให�สาธารณชนได�รับทราบ ใน 5 
ประเด็น คือ (1) ข�อมูลพื้นฐาน ได�แก& ข�อมูล
พื้นฐาน ข&าวประชาสัมพันธ� และการปฏิสัมพันธ�
ข�อมูล (2) การบริหารงาน ได�แก& แผนดําเนินงาน 
การปฏิบัติงาน และการให�บริการ (3) การบริหาร
เงินงบประมาณ ได�แก& แผนการใช�จ&าย
งบประมาณประจําปD และการจัดซื้อจัดจ�างหรือ
การจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได�แก& นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ�การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส&งเสริม
ความโปร&งใสในหน&วยงาน ได�แก& การจัดการเร่ือง
ร�องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ
เป<ดโอกาสให�เกิดการมีส&วนร&วม 

หน�วยงานต:องจัดทํามาตรการเผยแพร�ข:อมูล
ต�อสาธารณะ และจัดทําเว็บไซต6หลักของ
หน�วยงานพร:อมทั้งต:องจัดทําการเผยแพร� 
ข:อมูลในหลากหลายช �องทาง เช �น Website 
,Instagram , Facebook ฯลฯ ควรมีช �องทาง
ในการแจ :ง เบาะแสการทุจริต เช �น สายด�วน 
หรือช�องทางอ ื่นๆ ตามความ เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 การประเม ินตามแบบสำรวจความค ิดเห ็นผู 3ม ีส �วนได 3เส ียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) (ข3อม ูลมาจากระบบ ITAS ป9 2562) 

 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนำ 
การปkองกันการทุจริต ประเมินการเผยแพร&ข�อมูลท่ีเป�น

ป;จจุบันบนเว็บไซต�ของหน&วยงาน 
เพื่อเป<ดเผยการดําเนินการต&าง ๆ 
ของหน&วยงานให�สาธารณชนได�รับ
ทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การ
ดําเนินการเพื่อป:องกันการทุจริต 
ได�แก& เจตจํานงสุจริตของผู�บริหาร 
การประเมินความเส่ียงเพื่อการ
ป:องกันการทุจริต การเสริมสร�าง
วัฒนธรรมองค�กร และแผนปฏิบัติ
การป:องกันการทุจริต และ (2) 
มาตรการภายในเพื่อป:องกันการ
ทุจริต ได�แก& มาตรการภายในเพื่อ
ส&งเสริมความโปร&งใสและป:องกันการ
ทุจริต ซึ่งการเผยแพร&ข�อมูลใน
ประเด็นข�างต�นแสดงถึงการให�
ความสําคัญต&อผลการประเมินเพื่อ
นําไปสู&การจัดทํามาตรการส&งเสริม
ความโปร&งใสภายในหน&วยงาน และมี
การกํากับติดตามการนําไปสู&การ
ปฏิบัติอย&างเป�นรูปธรรม 

หน�วยงานต:องจัดทํามาตรการ
เผยแพร�ข:อมูลต�อสาธารณะ และ
จัดทําเว็บไซต6หลักของหน�วยงาน
พร:อมทั้งต:องจัดทําการเผยแพร� 
ข:อมูลในหลากหลายช �องทาง เช �น 
Website ,Instagram , Facebook 
ฯลฯ ควรมีช �องทางในการแจ :ง 
เบาะแสการทุจริต เช �น สายด�วน 
หรือช�องทางอ ื่นๆ ตามความ 
เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ข 3อเสนอแนะในการจ ัดทำมาตรการเพื่อข ับเคลื �อนการส �งเสร ิมค ุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน �วยงาน 
ให3ดีขึ้น 

 

มาตรการ แนวทางการปฏ ิบัติ ข้ันตอน/ว ิธีการ 
ปฏิบัติ 

ผู3รับผิดชอบ การกํากับติดตาม 

มาต รกา รเผ ย แพ ร� 
ข3อม ูลต�อสาธารณะ 

จัดทําเว็บไซต6หลักขง
หน�วยงานและจัดให:มี
ช�องทางใน 
การบริการข:อมูล 
ข�าวสารตามมาตรา 
๙ ของ 
พระราชบัญญัติ ข:อมูล
ข�าวสารของ ราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
ข:อมูลที่ต :อง เปlดเผย
ต�อสาธารณะ ตาม
แนวทางที่ สํานักงาน 
ป.ป.ช. กําหนด ทาง
เว็บไซต6หล ักของ 
หน�วยงาน และ 
ช �องทางอ ื่นตามความ 
เหมาะสม เพื่อให: 
ประชาชนสามารถ 
ตรวจสอบ และสืบค:น
ข :อมูลที่ ครบถ:วน 
ถูกต :อง ทันสมัย ได :
อย�าง สะดวกและ
รวดเร ็ว 

จัดทําเว็บไซต6หลักของ
หน�วยงานและจัดให: 
มีข :อมูลเผยแพร�ต �อ 
สาธารณชนบน 
เว ็บไซต6หล ักของ 
หน�วยงานตาม 
แนวทางที่สํานักงาน 
ป.ป.ช. โดยกําหนดให: 
มีช�องทางที่ 
หลากหลายเช �น 
Website , 
Facebook, ไลน6 
ฯลฯ ควรมีช �องทางใน
การแจ:งเบาะแสการ 
ทุจริต เช �น สายด�วน 
หรือช�องทางอ ื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 

 

 

2. ติดตามและ 
ตรวจสอบสถานะของ 
ข:อมูลข�าวสารให:เปaน 
ปmจจ ุบัน 

สํานักงานปล ัด ร า ย ง า น ผ ล ก า ร 
ดำ เนิ น ง า น ต า ม 
มาตรการ 
-รอบ 6 เดือน 
-รอบ 12 เดือน 


