






วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง 

ประจำปีงบประมาณ 2564 

  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เคร่ืองมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรฐานการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก               
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” น้ัน 
  สำหรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA 2564 ยังคงใช้กรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับการ
ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA 2563 ที่ผ่านมา เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่าง
เชื่อมโยงและต่อเน่ือง และทำให้เห็นพัฒนาการในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐได้อย่าง
ชัดเจน อย่างไรก็ตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA 2564 มีการปรับปรุงในรายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมินและ
ประเด็นการประเมินเล็กน้อย เพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อจำกัดของการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้
ประชาชน มีส่วนร่วมในการประเมินมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดา
เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA เป็นเคร่ืองมือให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐ  และมีการประเมินที่มาจาก
มุมมองของประชาชนอย่างรอบด้านทั้งด้านการรับรู้และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้อย่าง
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

รายละเอียดผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปีงบประมาณ 2564 

 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง 
ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยภาพรวมได้ระดับผลการประเมิน 80.55 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ระดับ B โดยมีรายละเอียดการประเมิน ดังน้ี  
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2. รายละเอียดคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2564 

2.1 คะแนนรวมแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT 86.96 คะแนน 

   

   

   

 

 

  2.2 คะแนนรวมแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT 90.91 คะแนน
  

 
   
 
  2.3 คะแนนรวม OIT 67.97 คะแนน 

 

 3. สภาพแวดล้อมการทำงานของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน ประจำปี 2564 
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3. ข้อเสนอแนะการปรับปรุงในการดำเนินงานของหน่วยงานตามรูปแบบการประเมินท่ีมีจำนวน

ท้ังสิ้น 10 ตัวช้ีวัด ตามแบบวัดการประเมิน (IIT , EIT , OIT) คือ 
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 จำนวน 80.55 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ B หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการสอดคล้องตามตัวชี้วัดและ
หลักเกณฑ์การประเมิน ITA  เป็นส่วนใหญ่ โดยมีบางประเด็นที่จำเป็นวางแผนพัฒนา และปรับปรุงประมาณราว
ร้อยละ 15 - 25 ของตัวชี้วัดหรือข้อคำถามทั้งหมด ทั้งน้ี เทศบาลตำบลแม่สะเรียงพึงพิจารณาประเด็นย่อย                 
ที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง คาดหมายได้ว่าเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  
จะสามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล นอกจากน้ี                
การส่งเสริมกลไกการทำงานที่เปิดเผยจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในมุมมองของสาธารณชนได้มากยิ่งขึ้น
ในปีต่อๆ ไป ทั้งน้ี ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 

- แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมี
ข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่า ง
เป็นรูปธรรม และเป็นการดำเนินการในปีที่รับการประเมิน 

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน / เป็นการดำเนินการในปีที่                  
รับการประเมิน 

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน / เป็นกิจกรรมหรือ
การดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 / เป็นการ
ดำเนินการในปีที่รับการประเมิน 

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน โดยเป็นการ
ดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้าน
คุณธรรมและ โปร่งใส และต้องเป็นการดำเนินการในปีที่รับการประเมิน 

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และเป็นการดำเนินการในปีที่รับการประเมิน 

-  แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครอง
ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามข้อ O29 ทั้งน้ี สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน   

- แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีที่รับการประเมิน 
อย่างน้อยประกอบด้วยการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร การพัฒนาบุคลากร                 
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ  

- แสดงประกาศ... 
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- แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่าง เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น โดยเป็น
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่รับการประเมิน 

- แสดงข้อมูลของผู้บ ริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของ
หน่วยงาน โดยควรแสดงอย่างน้อยประกอบด้วย ด้วยชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อ
ของผู้บริหารแต่ละคนให้ชัดเจน ในกรณีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรครอบคลุมทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่าย
ข้าราชการประจำ 

- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน โดยควรแสดงตำแหน่งที่สำคัญ และ
การแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น ในกรณีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ควรแสดงโครงสร้างที่ครอบคลุมทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ 

- เพิ่มกลไกกำกับหน่วยงานของท่าน โดยให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ                         
ที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหน่ึง 

- ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 

- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
ของท่านมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์ผลการประเมิน 

 1) เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ B (80.55 คะแนน) ซึ่งลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ A (86.5 คะแนน)  
 2) สรุปผลการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ดังน้ี 

เคร่ืองมือ ตัวช้ีวัด 2563 2564 การเปลี่ยนแปลง 

IIT 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 91.58 93.32 เพิ่มขึ้น 

2. การใช้งบประมาณ 80.91 82.62 เพิ่มขึ้น 

3. การใช้อำนาจ 84.33 87.99 เพิ่มขึ้น 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 78.91 85.43 เพิ่มขึ้น 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 78.77 85.46 เพิ่มขึ้น 

EIT 

6. คุณภาพการดำเนินงาน 82.30 91.39 เพิ่มขึ้น 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 72.88 91.84 เพิ่มขึ้น 

8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 75.59 89.80 เพิ่มขึ้น 

OIT 
9. การเปิดเผยข้อมูล 92.78 79.70 ลดลง 

10. การป้องกันการทุจริต 100.00 56.25 ลดลง 

คะแนนเฉลี่ย 86.50 80.55 ลดลง 

ระดับการประเมิน A B ลดลง 
 
 3) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินมากที่สุด คือ  
  3.1 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
                           (ปี พ.ศ. 2563 มีคะแนน 91.58/ ปี พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 93.32) 
 4) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพิ่มขึ้น และได้รับคะแนนมากกว่า 85 คะแนน คือ 
  4.1 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
                           (ปี พ.ศ. 2563 มีคะแนน 91.58/ ปี พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 93.32) 
  4.2 ตัวชี้วัดที่ 3. การใช้อำนาจ  
        (ปี พ.ศ. 2563 มีคะแนน 84.33/ ปี พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 87.99) 
  4.3 ตัวชี้วัดที่ 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
        (ปี พ.ศ. 2563 มีคะแนน 78.91/ ปี พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 85.43) 
  4.4 ตัวชี้วัดที่ 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
        (ปี พ.ศ. 2563 มีคะแนน 78.77/ ปี พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 85.46) 
  4.5 ตัวชี้วัดที่ 6. คุณภาพการดำเนินงาน 
        (ปี พ.ศ. 2563 มีคะแนน 82.30/ ปี พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 91.39) 
  4.6 ตัวชี้วัดที่ 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
        (ปี พ.ศ. 2563 มีคะแนน 72.88/ ปี พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 91.84) 
  4.7 ตัวชี้วัดที่ 8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 
        (ปี พ.ศ. 2563 มีคะแนน 75.59/ ปี พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 89.80) 



 5) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินลดลง คือ  
  5.1 ตัวชี้วัดที่ 9. การเปิดเผยข้อมูล 
                           (ปี พ.ศ. 2563 มีคะแนน 92.78/ ปี พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 79.70)      
  5.2 ตัวชี้วัดที่ 10. การป้องกันการทุจริต 
                           (ปี พ.ศ. 2563 มีคะแนน 100.00/ ปี พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 56.25)  
  2. ประเด็นท่ีควรพัฒนา  

 

 

 



 2.1 ตัวช้ีวัดท่ี 9. การเปิดเผยข้อมูล 

 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 
ตัวช้ีวัดท่ี 9 
การเปิดเผย
ข้อมูล 

การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment 
: OIT) 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
O1 โครงสร้าง 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงิน
งบประมาณ 
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและ

(1) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่าน
มากขึ้น 
(2) ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วน
ร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการให้
สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 
(3) แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
หน่วยงาน โดยควรแสดงตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วน
งานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น ใน
กรณีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรแสดงโครงสร้างที่
ครอบคลุมทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ 
(4) แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน 
และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน โดยควร
แสดงอย่างน้อยประกอบด้วย ด้วยชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง 



ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ตัว ช้ีวัดย่อยท่ี  9.5 การส่งเส ริม
ความโปร่งใส 
O30  ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วม 

รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคนให้
ชัดเจน ในกรณี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น ควร
ครอบคลุมทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจำ 
(5) แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญั ติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่าง เช่น ประกาศเชิญชวน 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น โดยเป็นข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างในปีที่รับการประเมิน 
(6) แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วม
ดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น และเป็นการดำเนินการในปีที่ รับการ
ประเมิน 
(7) แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีที่รับการประเมิน อย่างน้อย
ประกอบด้วยการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและ
แต่งต้ังบุคลากร การพัฒนาบุคลากรการให้คุณให้โทษและ
การสร้างขวัญกาลังใจ 

ตั ว ช้ี วั ด ท่ี  
10 ก า ร
ป้องกันการ
ทุจริต 

การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment 
: OIT) 
ตั ว ช้ี วั ด ย่ อ ย ท่ี  10.1 ก า ร
ดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
O37 การดำเนินการเพื่อ จัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต 
O38 การ เส ริม ส ร้า งวัฒ นธรรม
องค์กร 
ตัว ช้ีวั ดย่อยท่ี  10.2 มาตรการ
ภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
O43 การดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงา 

(1) แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่ อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมีข้อมูล
รายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
และเป็นการดำเนินการในปีที่รับการประเมิน 
(2) แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดง
ถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่าง
ชัดเจน / เป็นการดำเนินการในปีที่รับการประเมิน 
(3) แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ
ความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
สว่นรวมของหน่วยงาน / เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่
สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตามข้อ O36 / เป็นการดำเนินการในปีที่รับการ
ประเมิน 
(4) แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วน
ร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน โดยเป็นการดำเนินการ
หรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ กับการ
ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ 
โปร่งใส และต้องเป็นการดำเนินการในปีที่รับการประเมิน 
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