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คำนำ 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and  

Transparency Assessment : ITA) เป ็นการประเมินที ่ม ีจ ุดมุ ่งหมายที ่จะก่อให้เก ิดการปรับปรุงพ ัฒนา           

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที ่ครอบคลุมห น่วยงานภาครัฐ          

ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงาน

ภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 โดยใช้แนวทางและเครื ่องมือตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. 

กำหนด เทศบาลเมืองทับกวาง จึงจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาล

เมืองทับกวาง    เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่าน  โครงการ/

กิจกรรม/มาตรการ ต่าง ๆ ที ่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู ่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทจุริตอย่างแท้จริง นั้น เมื่อผลการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศแล้ว เทศบาล

เมืองทับกวาง ในฐานะหน่วยงานผู้รับการประเมิน จึงควรมีการนำผลการประเมินมาพิจารณาถึงสิ่งที่ควรได้รับการ

ปรับปรุง และพัฒนาไปในแนวทางที่ดีข้ึน สอดรับกับการประเมินต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 
 

เรื่อง            หน้า  
 

ความเป็นมาของการประเมิน          1  

มาตรการสง่เสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลเมืองทับกวาง 1 

อำเภอแก่งคอย จงัหวัดสระบุร ี

1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลเมืองทับกวาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  2 

2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปงีบประมาณ พ.ศ.2564   6 
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ความเป็นมาของการประเมิน  

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ       

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส ำนักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบ 

ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เสนอ

การบูรณาการเครื่องมือการประเมนิคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐ และดัชนี

วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกันเพื่อให้การประเมินคุณธรรม และความ

โปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเป็นการสร้างเครื่องมือการประเมิน ที่ผนวกหลักการ

ประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Base) เข้าด้วยกัน โดยมุ่งหวัง

ให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต     

อันจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการต่อต้าน การทุจริตอย่างเป็นระบบ และส่งผลดีต่อ

การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลัก คุณธรรมและความโปร่งใสนำมาซึ่งประโยชน์สุข

ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป 
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ       
ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3   
(พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ 
โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ  
ยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลเมืองทับกวาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลเมืองทับกวาง พบว่า มีผลคะแนน 

57.97 คะแนน อยู่ในระดับ D 
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โดยเทศบาลเมืองทับกวางได้นำผลการประเมนิ ITA มาวิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี ้

ตัวชี้วัดของการประเมนิ ITA ประเด็นท่ีต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรูข้องผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน (IIT)  คะแนนรวม 80.02 คะแนน 
1) การปฏิบัตหิน้าที่                    จากผลคะแนน IIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุง

ดังนี้ 
1) การปฏิบัติหน้าที่ ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการ
ให้บร ิการอย่างชัดเจน สร ้างระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาตดิต่อรับบริการ 
ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตาม
หลักการปกปิดความลับของผู ้ให ้ข้อมูล รวมทั้ง
กำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณา
ให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 

2) การใช้งบประมาณ             
 

2) การใช้งบประมาณ ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล
การใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจ ัดหาพ ัสด ุ  รวมถ ึ งกระบวนการเบ ิกจ ่าย
งบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบ
จากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ 

3) การใช้อำนาจ                       3) การใช้อำนาจของผู ้บริหารด้านการบริหารงาน
บุคคล ต้องจ ัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน          
(job description) และเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบ ัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการ
เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

4) การใช้ทรัพย์สินของงราชการ     
 

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ ต้องจัดทำคู่มือและ
ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการ 
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ตัวชี้วัดของการประเมนิ ITA ประเด็นท่ีต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรูข้องผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน (IIT)  คะแนนรวม 80.02 คะแนน  (ต่อ) 
5) การแก้ปญัหาการทจุริต  
 

5) การแก ้ไขป ัญหาการท ุจร ิต ม ุ ่ ง เสร ิมสร ้าง
ว ัฒนธรรมการทำงานเพ ื ่อประโยชน์ส ูงส ุดของ
ส ่วนรวม ม ีจ ิตสาธารณะและพร ้อมให ้บร ิการ
ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำ
มาตรการการป ้องก ันและม ีระบบการต ิดตาม
ตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและ
เปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการ
ทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  คะแนนรวม 77.16 คะแนน 
1) คุณภาพการดำเนินงาน    
 

จากผลคะแนน EIT พบว่า ประเด็นที่ต้องมีการแก้ไข/
ปรับปรุง ดังนี ้
1) คุณภาพการดำเนินงาน ต้องประชาสัมพันธ์
เกี ่ยวกับระบบและขั ้นตอนการให้บริการงานด้าน
ต่างๆ อย่างทั ่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม
พัฒนาเพ ิ ่มพูนทักษะและความรู ้ เก ี ่ยวก ับการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ  

2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
 

2 )  ประส ิทธ ิภาพการส ื ่ อสาร ต ้ อ งจ ัดทำสื่ อ
ประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการ
ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจน
และต่อเนื่อง 
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ตัวชี้วัดของการประเมนิ ITA ประเด็นท่ีต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรูข้องผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก (EIT)  คะแนนรวม 77.16 คะแนน  (ต่อ) 
3) การปรับปรุงการทำงาน  
 

3)  การปร ับปร ุ งระบบการทำงาน ต ้องสร ้าง
กระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู ้บริหารและ
บุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบ ัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสร ิมให้
ผู ้ร ับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้
โดยสะดวก 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ (OIT)  คะแนนรวม 27.05 คะแนน   
1) การเปิดเผยข้อมูล                  จากผลคะแนน OIT พบว่ามปีระเด็นที่ต้องปรับปรงุ

ดังนี้ 
1) การเปิดเผยข้อมูล ต้องเน้นการเผยแพร่ข้อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูล
ด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ้างหรือจัดหาพสัดุและการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการ
ปฏิสัมพันธ์กบัผูร้ับบรกิารและประชาชนทั่วไป และ
การใหบ้ริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่
ในหัวข้อหรือตำแหน่งทีส่ามารถเข้าถึงและสบืค้น
ข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการ
เข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
โดยตรง  
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ตัวชี้วัดของการประเมนิ ITA ประเด็นท่ีต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ (OIT)  คะแนนรวม 27.05 คะแนน  (ต่อ) 
2) การป้องกันการทจุริต             2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความ

พร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและ
วิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อกำหนด
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำแนว
ทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการ
กำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นร ูปธรรม      
ที่ ส ำ ค ั ญ  ต ้ อ ง ม ี ก า ร พ ัฒ นาท ั กษะ  ความ รู้
ความสามารถของบ ุคลากรผู ้ด ูแลเว ็บไซต ์ของ
หน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการ
ติดต่อสื ่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

 

2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 จากการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เมื่อวันที่ 17 พ.ย.2563   ผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกัน

พิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการในการสง่เสรมิคุณธรรมและความโปรง่ใสของเทศบาลเมืองทับกวาง ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนนิการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

1.มาตรการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้ันตอน ระยะเวลา
การใหบ้ริการ 
 

- เผยแพร่ข้อมลู
เกี่ยวกับข้ันตอน 
ระยะเวลาการ
ให้บรกิาร 
 
 
 

ทุกกอง ต.ค.63 - พ.ย.63 • รายงานความ 
ก้าวหน้ารอบ     
6 เดือน  
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนนิการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

2.มาตราการการ
เปิดเผยข้อมลูการใช้
จ่ายงบประมาณ 
แผนการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหา
พัสด ุ

- เผยแพร่ข้อมลูการใช้
จ่ายงบประมาณ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพสัดุ 
ผ่าน Website, และ
ติดบอร์ด
ประชาสมัพันธ์ 

กองคลงั ต.ค.63 - ก.ย.64 • รายงานความ 
ก้าวหน้ารอบ       
6 เดือน  
• รายงานสรปุผล 
ณ สิ้นป ี
งบประมาณ 

3.มาตรการป้องกัน
การใช้ทรัพยส์ินของ
ทางราชการ 

1. จัดทำคู่มือการใช้
ทรัพยส์ิน ของทาง
ราชการ  
2. แจ้งเวียนให้
บุคลากรภายใน 
รับทราบ  
3. เผยแพรผ่่านคู่มือ
การใช้ทรัพยส์ิน ของ
ทางราชการ ผ่าน 
Website,Facebook 
และติดบอร์ด
ประชาสมัพันธ์ 

สำนักปลัด ต.ค.63 - พ.ย.63 • รายงานความ 
ก้าวหน้ารอบ       
6 เดือน  
 

4.มาตรการการ
ป้องกันและมรีะบบ
การติดตาม
ตรวจสอบพฤติกรรม
การทจุริต 

- จัดทำคู่มือการ
ประเมินความเสี่ยง
ป้องกันและมรีะบบ
การติดตามตรวจสอบ
พฤติกรรมการทุจริต 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ต.ค.63 - มี.ค.64 • รายงานความ 
ก้าวหน้ารอบ       
6 เดือน  
 

 

 

 



8 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนนิการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

5.มาตรการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติ 
งาน/การให้บริการ 

จัดทำแบบสำรวจความ
พึงพอใจของประชาชน
ต่อการใหบ้รกิารของ
เทศบาลเพือ่ปรังปรุง
คุณภาพการให้บริการ 

สำนักปลัด ต.ค.63 - มี.ค.64 • รายงานความ 
ก้าวหน้ารอบ       
6 เดือน  
 

6.มาตรการปรับปรุง
วิธีการและ ข้ันตอน
การดำเนินงาน/ 
การใหบ้ริการ 

- จัดทำคู่มือการ
ให้บรกิารประชาชน 
- เผยแพรผ่่าน 
Website,Facebook 

กองคลงั 
กองช่าง 

ต.ค.63 - ธ.ค.63 • รายงานความ 
ก้าวหน้ารอบ       
6 เดือน  
 

7.มาตรการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ใน
การดำเนินงาน/การ
ให้บรกิาร 

จัดทำระบบการ
ดำเนินงาน/การ 
ให้บรกิารในระบบ
ออนไลน ์

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ต.ค.63 - ธ.ค.63 • รายงานความ 
ก้าวหน้ารอบ        
6 เดือน  
 

8.มาตรการเปิด
โอกาสให้ภาค 
ประชาชนมีส่วนร่วม
ใน การปรบัปรุง
พัฒนาการ 
ดำเนินงาน/การ
ให้บรกิาร 

ให้ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมใน การวางแผน 
การพัฒนา และ การ
ติดตาม ในการ
ดำเนินงาน ตามภารกิจ
ต่าง ๆ 

กองสวัสดิการ
สังคม และ
กองวิชาการ
และแผนงาน 

พ.ย.63 - ธ.ค.63 • รายงานความ 
ก้าวหน้ารอบ        
6 เดือน  
 

9.มีการปรบัปรุงการ
ดำเนินงาน/การ
ให้บรกิาร ใหม้ีความ
โปรง่ใส 

เผยแพร่ข้อมลูและ
สร้างการรับรู้ การ
ดำเนินงาน/การ
ให้บรกิาร ในภารกจิ
ต่าง ๆ หลากหลาย 
ช่องทาง 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ต.ค.63 - ธ.ค.63 • รายงานความ 
ก้าวหน้ารอบ       
6 เดือน  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


