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องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 



ค าน า 
    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่  (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) 
การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) การใช้งบประมาณ (7) 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล (10)  การป้องกันการทุจริตโดย
ประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้ง
นี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประการ
ส าคัญสุด คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิง
บวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้มีอันดับและผล
คะแนนที่ดียิ่งขึ้นไป 

 
       องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
                                                          กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

          หน้า 
 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน          1 
ของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
 - ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน     1 
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 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน       2 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
1. ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA)  
 ประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 เครื่องมือ โดยสรุป ดังนี้ 
 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน (IIT) 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 
 

ร้อยละ 30 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก (EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

 
ร้อยละ 30 
 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

 
ร้อยละ 40 

 
2. เกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA  
 ลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน โดยจ าแนกออกเป็น 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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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
1. วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน พบว่า มีผล
คะนน 60.61 อยู่ในระดับ D 
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โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด มีดังนี้ 
ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 

แบบการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าที่ 94.60 คะแนน - จากผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายใน (IIT) พบว่า ด้านการใช้งบประมาณ 
เป็นประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไข/ปรับปรุง ในเรื่องผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายในรู้ เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีอยู่ในระดับ 67.69 คะแนน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมีโอกาสในการมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อ
ได้รับการร้องเรียน อยู่ในระดับ 69.43 คะแนน  

2. การใช้งบประมาณ 91.20 คะแนน 
3. การใช้อ านาจ 95.02 คะแนน 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 92.76 คะแนน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 95.42 คะแนน 

แบบการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 85.35 คะแนน - จากผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายนอก (EIT) พบว่า ด้านการปรับปรุงการ
ท างาน เป็นประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไข/ปรับปรุง 
ในเรื่องหน่วยงานและเจ้าหน้าที่  มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นอยู่ใน
ระดับ 69.40 คะแนน และหน่วยงานเปิดโอกาสให้มี
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการอยู่ใน
ระดับ 70.73 คะแนน  

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 84.15 คะแนน 
8. การปรับปรุงการท างาน 76.60 คะแนน 

แบบการวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การเปิดเผยข้อมูล 39.32 คะแนน - จากผลการประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ (OIT) พบว่ามีคะแนนอยู่ในระดับต่ า จึง
ต้องได้รับการแก้ไข/ปรับปรุง ทั้งในด้านการเปิดเผย
ข้อมูลและการป้องกันการทุจริต ซึ่งเมื่อศึกษาใน
รายละเอียด พบว่า ผู้น าเสนอข้อมูลยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ที่
ก าหนดให้แสดงไฟล์ PDF และสามารถเชื่อมโยงผ่าน 
URL ของหน้าเว็บไซต์หลัก 

10. การป้องกันการทุจริต 0.00   คะแนน 
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2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 จากการประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือก าหนดมาตรการ
ในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติตตามผล 

1. มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่
ส าคัญและ
หลากหลาย 

1.  เผยแพร่ ข้ อมู ลแก่บุ คลากร
ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับแผนการ
ใช้จ่ ายเ งิน  ในรูปแบบของการ
ประชาสัมพันธ์  
2. พัฒนารูปแบบของเผยแพร่ให้มี
ความน่าสนใจ โดยใช้ Infographic 
หรือรูปภาพ แทนข้อความ 
3. สร้างความตระหนัก โดยให้
บุคลากรภายในมีความเข้าใจถึง
ความส าคัญ/ประโยชน์ของแผนการ
ใช้จ่ายเงิน 

งานการเงินฯ 
(กองคลัง) 

ต.ค.63 
ถึง 

ก.ย.64 

รายงาน
ความก้าวหน้าทุก 3 
เดือนและสรุปผลสิ้น
ปีงบประมาณ 

2. กิจกรรมให้ความรู้ 
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับบุคลากร
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1. จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรทุก
ระดับในหน่วยงาน 
2. ประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้น
กิจกรรม 
3. เปิดโอกาสให้บุคลากรที่ผ่านการ
เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
เมื่อได้รับการร้องเรียน 

งานนิติการ
(ส านักปลัด) 

ต.ค.63 
ถึง 

ก.ย.64 

รายงานผลที่ได้เมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรมและ
รายงาน
ความก้าวหน้าของ
การมีส่วนร่วมเม่ือสิ้น
ปีงบประมาณ 

3. โครงการจ้าง
ส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

1. วิเคราะห์เนื้องานที่มีหน้าที่
ให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก 
2. ออกแบบส ารวจความพึงพอใจ
ให้ครอบคลุมทุกมิติ 
3. สร้างแบบส ารวจหน้าเวปไซต์
หลัก และจัดท าในรูปแบบ QR 
code ประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอกส านักงาน 

งานสารสนเทศ
(ส านักปลัด) 

 รายงานผลที่ได้เม่ือ
เสร็จสิ้นโครงการ  
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติตตามผล 

4. กิจกรรมลด
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

1. แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงและ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการ โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม 
2. ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน/
การให้บริการที่ด าเนินการอยู่ 
3. น าผลที่ได้จากการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการมาปรับปรุง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการ 

ส านักปลัด/ 
ทุกกอง 

ต.ค.63 
ถึง 

ก.ย.64 

รายงาน
ความก้าวหน้าทุก 3 
เดือนและสรุปผลสิ้น
ปีงบประมาณ 
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ภาคผนวก 
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   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
ที ่         วันที ่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เรียน หัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกองทุกกอง 
 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และผลการประเมินปรากฎว่า มีผลคะแนน 60.61 อยู่ในระดับ D รายละเอียดดังนี้ 

  (1) ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) พบว่า ด้านการใช้
งบประมาณ เป็นประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไข/ปรับปรุง ในเรื่องสร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้มากยิ่งขึ้น และเพ่ิมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อได้รับการร้องเรียน  
  (2) ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) พบว่า ด้านการ
ปรับปรุงการท างาน เป็นประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไข/ปรับปรุง ในเรื่องหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ควร
มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดียิ่งขึ้น และหน่วยงานควรเพ่ิมการเปิดโอกาส
ให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการ 
  (3) ผลการประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) พบว่ามีคะแนนอยู่ในระดับ
ต่ าทุกด้าน จึงต้องได้รับการแก้ไข/ปรับปรุง ทั้งในด้านการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต 

  จากการประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณา ก าหนด
แนวทางเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องในการพัฒนามาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สูนในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติตตามผล 

1. มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่
ส าคัญและ
หลากหลาย 

1.  เผยแพร่ ข้ อมู ลแก่บุ คลากร
ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับแผนการ
ใช้จ่ ายเ งิน  ในรูปแบบของการ
ประชาสัมพันธ์  
2. พัฒนารูปแบบของเผยแพร่ให้มี
ความน่าสนใจ โดยใช้ Infographic 
หรือรูปภาพ แทนข้อความ 
3. สร้างความตระหนัก โดยให้
บุคลากรภายในมีความเข้าใจถึง
ความส าคัญ/ประโยชน์ของแผนการ
ใช้จ่ายเงิน 

งานการเงินฯ 
(กองคลัง) 

ต.ค.63 
ถึง 

ก.ย.64 

รายงาน
ความก้าวหน้าทุก 3 
เดือนและสรุปผลสิ้น
ปีงบประมาณ 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติตตามผล 

2. กิจกรรมให้ความรู้ 
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับบุคลากร
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1. จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรทุก
ระดับในหน่วยงาน 
2. ประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้น
กิจกรรม 
3. เปิดโอกาสให้บุคลากรที่ผ่านการ
เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
เมื่อได้รับการร้องเรียน 

งานนิติการ
(ส านักปลัด) 

ต.ค.63 
ถึง 

ก.ย.64 

รายงานผลที่ได้เม่ือ
เสร็จสิ้นกิจกรรมและ
รายงาน
ความก้าวหน้าของ
การมีส่วนร่วมเม่ือสิ้น
ปีงบประมาณ 

3. โครงการจ้าง
ส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

1. วิเคราะห์เนื้องานที่มีหน้าที่
ให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก 
2. ออกแบบส ารวจความพึงพอใจ
ให้ครอบคลุมทุกมิติ 
3. สร้างแบบส ารวจหน้าเวปไซต์
หลัก และจัดท าในรูปแบบ QR 
code ประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอกส านักงาน 

งานสารสนเทศ
(ส านักปลัด) 

 รายงานผลที่ได้เมื่อ
เสร็จสิ้นโครงการ  

4. กิจกรรมลด
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

1. แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงและ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการ โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม 
2. ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน/
การให้บริการที่ด าเนินการอยู่ 
3. น าผลที่ได้จากการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการมาปรับปรุง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการ 

ส านักปลัด/ 
ทุกกอง 

ต.ค.63 
ถึง 

ก.ย.64 

รายงาน
ความก้าวหน้าทุก 3 
เดือนและสรุปผลสิ้น
ปีงบประมาณ 

 เพ่ือให้การขับเคลื่อนมาตรการฯ ดังกล่าวประสบผลส าเร็จ และช่วยสนับสนุน ส่งเสริม ยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงแจ้งให้ผู้มีส่วนร่วมทุกระดับ
ทราบและให้ความร่วมมือด าเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าวต่อไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 
 
       (ลงชื่อ)           
               (นายวันชาติ  ศิริภัทรนุกูล) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 


