




 
วเิคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เคร่ืองมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรฐานการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก               
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 
น้ัน 
  สำหรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA 2565 ยังคงใช้กรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับ
การประเมิ น คุณ ธรรม  และความ โป ร่งใส ในการดาเนินงานของห น่วย งานภาค รัฐ  ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้มีการ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างเชื่อมโยงและต่อเน่ือง และทำให้เห็นพัฒนาการในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA 2565 มีการปรับปรุงในรายละเอียด
ของระเบียบวิธีการประเมินและประเด็นการประเมินเล็กน้อย เพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อจำกัดของการประเมินให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการประเมินมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การประเมิน
คุณธรรม และความ โปร่งใสในการดาเนินงานของห น่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA เป็นเคร่ืองมือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารราชการของ
หน่วยงานภาครัฐ และมีการประเมินที่มาจากมุมมองของประชาชนอย่างรอบด้ านทั้งด้านการรับรู้และ
ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
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รายละเอียดผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปีงบประมาณ 2565 

 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง 
ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยภาพรวมได้ระดับผลการประเมิน 92.51 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ระดับ A โดยมีรายละเอียดการประเมิน ดังน้ี  
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 2. รายละเอียดคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2565 

2.1 คะแนนรวมแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT 97.79 คะแนน 

  2.2 คะแนนรวมแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT 83.53 คะแนน 

  2.3 คะแนนรวม OIT 95.28 คะแนน 

 3. สภาพแวดล้อมการทำงานของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน ประจำปี 2565 
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3. ข้อเสนอแนะการปรับปรุงในการดำเนินงานของหน่วยงานตามรูปแบบการประเมินท่ีมีจำนวน
ท้ังสิ้น 10 ตัวช้ีวัด ตามแบบวัดการประเมิน (IIT , EIT , OIT) คือ 

           เทศบาลตำบลแม่สะเรียง มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ในระดับที่ดี ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยู่ที่ 92.51 คะแนน 

           เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้มีการดำเนินตามแบบวัด IIT ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ และ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตาม 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัด
ที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในข้อดังต่อไปน้ี 

 ข้อ I7 ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณใน
หน่วยงานเท่าที่ควร หน่วยงานควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี โดยอาจพิจารณาจัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน 
หรืออาจจัดทำในสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูล หรืออินโฟกราฟิก หรือข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน 
และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 

 ข้อ I8 ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่คำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์
สูงสุด หน่วยงานควรจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
พร้อมทั้ง กำกับติดตามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ต้ังไว้  เพื่อให้เกิดการมีส่วน
ร่วมในการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน  

 ในส่วนของการประเมินตามแบบวัด EIT เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้มีการดำเนินการตาม 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ดีเยี่ยมควรรักษามาตรฐานไว้ นอกจากน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการ
ดำเนินการตาม ตัวชี้วัดที่  8 การปรับปรุงการทำงาน ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในข้อดังต่อไปน้ี 

 ข้อ E11 ประเด็น การปรับปรุงคุณภาพและการสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ดีขึ้น หน่วยงานควรนำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การ
พัฒนาคุณภาพดำเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการดำเนินงานประจำปี หรือจาก
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส รวมถึง สามารถสรุปจากรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ  

 ข้อ E12 ประเด็น การปรับปรุงวิธีการและการสำรวจความพึงพอใจของขั้นตอนการ
ดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น หน่วยงานควรนำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง 
การพัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการดำเนินงานประจำปี หรือ
จากมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ และการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใ ส 
รวมถึง สามารถสรุปจากรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ  
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        สำหรับการประเมินตามแบบวัด OIT เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ควรพัฒนาและปรับปรุงการ
ดำ เนินก ารตามแ บ บ วัด การ เปิ ด เผ ยข้ อมู ลสาธารณ ะ  (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

        ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน และ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล) โดยเฉพาะในข้อต่อไปน้ี 

         ข้อ O2 ข้อมูลผู้บริหาร หน่วยงานต้องแสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดและผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการบริหารของหน่วยงาน โดยอย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุด และรองผู้บริหารสูงสุด พร้อมกับ
แสดงข้อมูล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหาร
แต่ละคน   

 ข้อ O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี หน่วยงานต้องแสดงผล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ หน่วยงานต้องระบุว่า “ไม่มี” โดยห้ามตัดหัวข้อ “ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ” ออก 

 
การวิเคราะห์ผลการประเมิน 

 1) เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ A (92.51 คะแนน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ B (80.50 คะแนน)  
 2) สรุปผลการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ดังน้ี 

เคร่ืองมือ ตัวช้ีวัด 2564 2565 การเปลี่ยนแปลง 

IIT 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 93.32 100.00 เพิ่มขึ้น 

2. การใช้งบประมาณ 82.62 90.88 เพิ่มขึ้น 

3. การใช้อำนาจ 87.99 100.00 เพิ่มขึ้น 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 85.43 98.57 เพิ่มขึ้น 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 85.46 99.52 เพิ่มขึ้น 

EIT 

6. คุณภาพการดำเนินงาน 91.39 86.53 ลดลง 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 91.84 83.41 ลดลง 

8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 89.80 80.63 ลดลง 

OIT 
9. การเปิดเผยข้อมูล 79.70 90.56 เพิ่มขึ้น 

10. การป้องกันการทุจริต 56.25 100.00 เพิ่มขึ้น 

คะแนนเฉลี่ย 80.55 92.51 เพิ่มขึ้น 

ระดับการประเมิน B A เพิ่มขึ้น 
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 3) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินมากที่สุด คือ  
  3.1 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
                           (ปี พ.ศ. 2564 มีคะแนน 93.32/ ปี พ.ศ. 2565 ได้คะแนน 100.00) 

3.2 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 
                           (ปี พ.ศ. 2564 มีคะแนน 91.84/ ปี พ.ศ. 2565 ได้คะแนน 100.00) 

3.2 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
                           (ปี พ.ศ. 2564 มีคะแนน 91.39/ ปี พ.ศ. 2565 ได้คะแนน 100.00) 
 4) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพิ่มขึ้น และได้รับคะแนนมากกว่า 85 คะแนน คือ 
  4.1 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
                           (ปี พ.ศ. 2564 มีคะแนน 93.32/ ปี พ.ศ. 2565 ได้คะแนน 100.00) 
  4.2 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
        (ปี พ.ศ. 2564 มีคะแนน 82.62/ ปี พ.ศ. 2565 ได้คะแนน 90.88) 
  4.3 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 
        (ปี พ.ศ. 2564 มีคะแนน 87.99/ ปี พ.ศ. 2565 ได้คะแนน 100.00) 
  4.4 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
        (ปี พ.ศ. 2564 มีคะแนน 85.43/ ปี พ.ศ. 2565 ได้คะแนน 98.57) 
  4.5 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
        (ปี พ.ศ. 2564 มีคะแนน 85.46/ ปี พ.ศ. 2565 ได้คะแนน 99.52) 
  4.6 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
        (ปี พ.ศ. 2564 มีคะแนน 79.70/ ปี พ.ศ. 2565 ได้คะแนน 90.56) 
  4.7 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
        (ปี พ.ศ. 2564 มีคะแนน 56.25/ ปี พ.ศ. 2565 ได้คะแนน 100.00) 
 5) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินลดลง คือ  
  5.1 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 
                           (ปี พ.ศ. 2564 มีคะแนน 91.39/ ปี พ.ศ. 2565 ได้คะแนน 86.53)      
  5.2 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
                           (ปี พ.ศ. 2564 มีคะแนน 91.84/ ปี พ.ศ. 2565 ได้คะแนน 83.41) 
  5.3 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
        (ปี พ.ศ. 2564 มีคะแนน 89.80/ ปี พ.ศ. 2565 ได้คะแนน 80.63) 

   2. ประเด็นท่ีควรพัฒนา  
ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัดท่ี  2 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จ ำ ปี  ข อ ง
ห น่วย งานของท่ าน ม าก น้อย
เพียงใด 

บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ในหน่วยงานเท่าที่ควร หน่วยงานควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยอาจ
พิจารณาจัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่
บุคลากรภายในหน่วยงาน หรืออาจจัดทำในสื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบการสรุปข้อมูล หรืออินโฟกราฟิก หรือข่าวประชาสัมพันธ์
ภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่าง
ทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ  
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 
I8 ห น่วยงานของท่ าน ใช้ จ่าย
งบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็น
ดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่คำนึงถึ งการใช้ จ่าย
งบประมาณเพื่อประโยชน์สูงสุด หน่วยงานควรจัดให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พร้อมทั้ ง กำกับติดตามให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้  เพื่อให้
เกิดการมีส่วนร่วมในการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ มี ความ คุ้มค่า และเกิ ด
ผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

ตัว ช้ีวัด ท่ี  8 
การปรับปรุง
การทำงาน 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดี
ขึ้นมากน้อยเพียงใด 

การปรับปรุงคุณภาพและการสำรวจความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
หน่วยงานควรนำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง 
การพัฒนาคุณภาพดำเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถสรุป
จากรายงานผลการดำเนินงานประจำปี หรือจากมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และการดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึง สามารถ
สรุปจากรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ 

 E12 ห น่ วย งานที่ ท่ าน ติ ด ต่ อ               
มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด  

การปรับปรุงวิธีการและการสำรวจความพึงพอใจของขั้นตอน
การดำเนินงาน/การให้บ ริการของหน่วยงานให้ ดีขึ้ น 
หน่วยงานควรนำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง 
การพัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถ
สรุปจากรายงานผลการดำเนินงานประจำปี  หรือจาก
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ และการดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึง สามารถ
สรุปจากรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ 

ตัว ช้ีวัด ท่ี  9 
การเปิ ดเผย
ข้อมูล 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร หน่วยงานต้องแสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด
และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน โดยอย่าง
น้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุด และรองผู้บริหารสูงสุด 
พร้อมกับแสดงข้อมูล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ชื่อ -
นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของ
ผู้บริหารแต่ละคน   

 O28 รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
หน่วยงานต้องแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการ
วิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเป็น
รายงานผลของปี พ.ศ. 2564 หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ หน่วยงานต้องระบุว่า “ไม่มี” โดยห้ามตัดหัวขอ้ 
“ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ” ออก 
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