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คำนำ 
    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่  (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ       
(3) การใช้อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดำเนินงาน       
(7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผยข้อมูล (10) การป้องกันการทุจริต
โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ( Internal) การรับรู้ของผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้เสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผล
คะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประการ
สำคัญสุด คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิง
บวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้มีอันดับและผล
คะแนนที่ดียิ่งขึ้นไป 

 
       องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
                                                                มกราคม 2565 
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กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. ตัวช้ีวัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA)  
 ประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 เครื่องมือ โดยสรุป ดังนี้ 
 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวช้ีวัด น้ำหนัก 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน (IIT) 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ร้อยละ 30 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก (EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 

 
ร้อยละ 30 

 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

ร้อยละ 40 

 
2. เกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA  
 ลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับ 
                        95.00 - 100 AA 

85.00 - 94.99 A 
75.00 - 84.99 B 
65.00 - 74.99 C 
55.00 - 64.99 D 
50.00 - 54.99 E 
      0  - 49.99 F 
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ่

 
1. วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน พบว่า มีผล
คะนน 95.71 อยู่ในระดับ AA 
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โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด มีดังนี้ 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าที่ 94.00 คะแนน - จากผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายใน (IIT) พบว่าด้านการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการเป็นประเด็นที่ต้องปรับปรุง 
พบว่าบุคลากรนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ส่วนตัวโดยไม่ได้ขออนุญาต อีกทั้งไม่ทราบวิธีการ/
ขั้นตอนขอยืมใช้ทรัพย์สินราชการ 

2. การใช้งบประมาณ 89.13 คะแนน 
3. การใช้อำนาจ 91.00 คะแนน 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 88.60 คะแนน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 92.44 คะแนน 

แบบการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
6. คุณภาพการดำเนินงาน 98.10 คะแนน - จากผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายนอก (EIT) พบว่า ด้านการปรับปรุงการ
ทำงาน เป็นประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไข กล่าวคือ
ปรับปรุงให้มีความโปร่งใสมากขึ้น โดยหน่วยงานควร
เปิดโอกาสให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าไปมี
ส่ วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนิ น งาน ของ
หน่วยงาน  

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 98.94 คะแนน 
8. การปรับปรุงการทำงาน 97.09 คะแนน 

แบบการวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การเปิดเผยข้อมูล 94.92 คะแนน - จากผลการประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ (OIT) พบว่าต้องได้รับการแก้ไข/ปรับปรุง 
ด้านการเปิด เผยข้อมูล  ใน เรื่อง O1  โครงสร้าง 
เนื่ องจากโครงสร้างไม่มีผั งคณะผู้บริหาร O23 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
ซึ่งพบว่า ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน ขาดไป 3 เดือน  

10. การป้องกันการทุจริต 100.00 คะแนน 
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2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 จากการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกัน
พิจารณาเพ่ือกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติตตามผล 

1. จัดทำคู่มือ
แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ
สำหรับใช้ใน
หน่วยงานภายใน 
หน่วยงานภายนอก 
และประชาชนทั่วไป
ที่มายืมทรัพย์สิน
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วน
ราชการส่วนงานกองอ่ืนๆ เพ่ือวาง
แผนการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการนำ
ทรพัย์สินของส่วนราชการมาใช้ใน
เรื่องส่วนตัว  
2. จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
3. ออกกฎระเบียบมาตรการรองรับ 
กรณีนำทรัพย์สินของราชการไปใช้
ส่วนตัวและไม่ได้รับอนุญาต ทำให้
ทรัพย์สินของราชการเกิดความ
เสียหาย 
4. ทำบันทึกแจ้งเวียนให้บุคลากรใน
หน่วยงานรับทราบและนำไปสู่การ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง 

งานสำนักปลัด
อบต. 

ต.ค.64 
ถึง 

ก.ย.65 

รายงาน
ความก้าวหน้าทุก    
3 เดือนและสรุปผล
สิ้นปีงบประมาณ 

2. เปิดโอกาสให้มี
ส่วนร่วมเข้ามามี
บทบาทตรวจสอบใน
การป้องกันการทุจริต 
เช่น เป็นกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 

1. เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอก
ทั้งภาครัฐหรือเอกชน เพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน
โครงการต่างๆ 
2. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อได้รับการ
ร้องเรียน 

งานนโยบาย
และแผน/งาน

นิติการ 
(สำนักปลัด) 

ต.ค.64 
ถึง 

ก.ย.65 

รายงาน
ความก้าวหน้าของ
การมีส่วนร่วมเม่ือสิ้น
ปีงบประมาณ 

3. โครงการจ้าง
สำรวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

1. วิเคราะห์เนื้องานที่มีหน้าที่
ให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
2. ออกแบบสำรวจความพึงพอใจให้
ครอบคลุมทุกมิติ 
3. สร้างแบบสำรวจหน้าเว็บไซต์หลัก 
และจัดทำในรูปแบบ QR code 
ประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสำนักงาน 
 
 
 
 

งานสารสนเทศ
(สำนักปลัด) 

ธ.ค.64 
ถึง 

ก.ย.65 

รายงานผลที่ได้เม่ือ
เสร็จสิ้นโครงการ  
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติตตามผล 

4. เปิดเผยข้อมูล O1
และ O23 ให้ข้อมูล
ครอบคลุมทุก
ประเด็น 

1. แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือสนับสนุน
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 
2565 
2. ประชุมคณะทำงานฯ ทบทวนการ
ปฏิบัติงาน ข้อผิดพลาดที่ทำให้ไม่ได้
คะแนน ในปี 2564 ที่ผ่านมา 
3. ศึกษาคู่มือยกระดับการประเมิน 
ITA 65 เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาให้
ดียิ่งขึ้น 
 

สำนักปลัด/ 
กองคลัง 

ต.ค.64 
ถึง 

ก.ย.65 

รายงาน
ความก้าวหน้าทุก   
1 เดือนและสรุปผล
เมื่อเสร็จสิ้น       
การประเมิน 
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   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ ชม 83001.3/002 วันที่  2 กุมภาพันธ์ 2565 

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดอบต./ผู้อำนวยการกองทุกกอง 
 

  ตามทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการประเมินปรากฎว่า มีผลคะแนน 95.71 อยู่ในระดับ AA รายละเอียดดังนี้ 

(1) ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) พบว่าด้านการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการเป็นประเด็นที่ต้องปรับปรุง พบว่าบุคลากรนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
โดยไม่ได้ขออนุญาต อีกท้ังไม่ทราบวิธีการ/ขั้นตอนขอยืมใช้ทรัพย์สินราชการ 

(2) ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) พบว่า ด้านการปรับปรุง
การทำงาน เป็นประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไข กล่าวคือปรับปรุงให้มีความโปร่งใสมากขึ้น โดย
หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน 

(3) ผลการประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) พบว่าต้องได้รับการแก้ไข/ปรับปรุง 
ด้านการเปิดเผยข้อมูล ในเรื่อง O1 โครงสร้าง เนื่องจากโครงสร้างไม่มีผังคณะผู้บริหาร O23 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ซึ่งพบว่า ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน ขาดไป 3 เดือน 

  จากการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ได้ร่วมกันพิจารณา กำหนดแนวทางเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องในการพัฒนามาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติตตามผล 

1. จัดทำคู่มือ
แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ
สำหรับใช้ใน
หน่วยงานภายใน 
หน่วยงานภายนอก 
และประชาชนทั่วไป
ที่มายืมทรัพย์สิน
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วน
ราชการส่วนงานกองอ่ืนๆ เพ่ือวาง
แผนการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการนำ
ทรัพย์สินของส่วนราชการมาใช้ใน
เรื่องส่วนตัว  
2. จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
3. ออกกฎระเบียบมาตรการรองรับ 
กรณีนำทรัพย์สินของราชการไปใช้
ส่วนตัวและไม่ได้รับอนุญาต ทำให้
ทรัพย์สินของราชการเกิดความ
เสียหาย 
 
 

งานสำนักปลัด
อบต. 

ต.ค.64 
ถึง 

ก.ย.65 

รายงาน
ความก้าวหน้าทุก    
3 เดือนและสรุปผล
สิ้นปีงบประมาณ 



8 
 

4. ทำบันทึกแจ้งเวียนให้บุคลากร
ในหน่วยงานรับทราบและนำไปสู่
การปฏิบัติที่ถูกต้อง 

2. เปิดโอกาสให้มี
ส่วนร่วมเข้ามามี
บทบาทตรวจสอบใน
การป้องกันการทุจริต 
เช่น เป็นกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 

1. เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอก
ทั้งภาครัฐหรือเอกชน เพ่ือแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน
โครงการต่างๆ 
2. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อได้รับ
การร้องเรียน 

งานนโยบาย
และแผน/งาน

นิติการ 
(สำนักปลัด) 

ต.ค.64 
ถึง 

ก.ย.65 

รายงาน
ความก้าวหน้าของ
การมีส่วนร่วมเม่ือสิ้น
ปีงบประมาณ 

3. โครงการจ้าง
สำรวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

1. วิเคราะห์เนื้องานที่มีหน้าที่
ให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก 
2. ออกแบบสำรวจความพึงพอใจ
ให้ครอบคลุมทุกมิติ 
3. สร้างแบบสำรวจหน้าเว็บไซต์
หลัก และจัดทำในรูปแบบ QR 
code ประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน 
 

งานสารสนเทศ
(สำนักปลัด) 

ธ.ค.64 
ถึง 

ก.ย.65 

รายงานผลที่ได้เม่ือ
เสร็จสิ้นโครงการ  

4. เปิดเผยข้อมูล O1
และ O23 ให้ข้อมูล
ครอบคลุมทุก
ประเด็น 

1. แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือสนับสนุน
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 
2565 
2. ประชุมคณะทำงานฯ ทบทวน
การปฏิบัติงาน ข้อผิดพลาดที่ทำให้
ไม่ได้คะแนน ในปี 2564 ที่ผ่านมา 
3. ศึกษาคู่มือยกระดับการประเมิน 
ITA 65 เพ่ือปรับปรุง และพัฒนา
ให้ดียิ่งขึ้น 
 

สำนักปลัด/ 
กองคลัง 

ต.ค.64 
ถึง 

ก.ย.65 

รายงาน
ความก้าวหน้าทุก   
1 เดือนและสรุปผล
เมื่อเสร็จสิ้น       
การประเมิน 
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เพ่ือให้การขับเคลื่อนมาตรการฯ ดังกล่าวประสบผลสำเร็จ และช่วยสนับสนุน ส่งเสริม ยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงแจ้งให้ผู้มีส่วนร่วม     
ทุกระดับทราบและให้ความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าวต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการต่อไป 
 
 
 (ลงชื่อ)           
                  (นายวันชาติ  ศิริภัทรนุกูล) 
                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 


