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คํานํา 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  

and Transparency Assessment-ITA)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  มีเจตนารมณ์  มุ ่งหวังให้  
หน่วยงานภาครัฐ   กลุ่มเป้าหมายได้ รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง   และนํา
ข้อมูลผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะ  ไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหน่วยงาน
ได้อย่างเหมาะสม  เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายาม  ของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก
ด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต  รวมทั้งสะท้อน  ถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับ
มาตรฐานการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  (Good  Governance)  ให้เป็นที่ประจักษ์ ต่อสาธารณะทั้งใน
ระดับชาติและระดับสากลรายงาน  การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ  โปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี้   ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง  10   ตัวชี้วัด    ได้แก่    1) การปฏิบัติ
หน้าที่  2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อํานาจ  4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ          5) การแก้ไขปัญหา
การ ทุจริต  6) คุณภาพการดําเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  8) การปรับปรุงระบบการทํางาน  9) 
การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน   
(Internal)   การรับรู้ของผู้ รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External) และการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ  หน่วยงาน Open Data)  ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

สํานักปลัด   องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย    หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการ ประเมินครั้งนี้จะ 
ช่วยสนับสนุน   ส่งเสริม  และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาค    รัฐใน
การดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบ
ธรรมา  ภิบาล และ ประการสําคัญ  คือ  ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ   
ซึ่งจะสามารถ  สะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้  กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้
การทุจริต(Corruption Perception Index: CPI)  ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้น  ต่อไป 
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1.  หลักการและเหตุผล 
 

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (สํานักงาน ป.ป.ช.)  ได้ 
พัฒนา เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต   และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้ หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม   โดยใช้ ชื่อว่าการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน วยงานภาครัฐ ได้ถูกกําหนดเป็นกล
ยุทธที่สําคัญของยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560 - 
2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน  
ภาครัฐให้เป็น  “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดําเนินการ โดย 
มุ่งหวังให้หน่วยงาน  ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ 
ยกระดับหน่วยงานใน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานได้ อย่างเหมาะสม 
 
๒. ผลการประเมิน 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรี 
ถ้อยอําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมได้ คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.06 คะแนน ซึ่งถือว่ามี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ระดับ B 
 

เมื่อพิจาณาตามตัวชี้วัดได้รับคะแนนการประเมินดังนี้ 1. คะแนนตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติ 
หน้าที่ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00  2. ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณได้คะแนน  เท่ากับร้อยละ  100.00  
3. การใช้อำนาจ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  100.00  4. ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการได้ คะแนน
เท่ากับร้อยละ 85.35        5. ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริตที ่ได้คะแนน เท่ากับร้อยละ  100.00        
6. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารได้ คะแนนเท่ากับร้อยละ  85.35 7. ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงานได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.68 8. ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงานได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.59 9. ตัวชี้วัด
การเปิดเผยข้อมูลได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ  66.48   และ 10. ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ37.50 
 
3.การวิเคราะห์ข้อมูล 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจําแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ศรีถ้อยอําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ
ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนที่จะต้องพัฒนา  ดังนี้ 
  
 
 
 



3.1 จุดที่ได้คะแนนสูง   ได้แก่ 
ตัวชี้วัดที่ 1  ด้านการปฏิบัติหน้าที่  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  100.00 2. ด้านการใช้งบประมาณเท่ากับร้อย 
ละ 100.00 3. ด้านการใช้อำนาจ ร้อยละ 100.00 4. ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 100.00  5. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 ในส่วนของด้าน 
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ประสิทธิภาพของการสื ่อสารได้คะแนนเท่ากับร้อยล 85.35 จากคะแนนจากการประเมินการรับรู ้ของ
ผู้รับบริการ   หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน พบว่าผู้มีสวนได้ส่วนเสียมีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ในด้านของการบริหารงบประมาณ ก็ได้รับความไว้วางใจ ตลอดจนการ
ใช้อำนาจ และทรัพย์สินของทางราชการว่าเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการทุจริต
โดยไม่นําผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู ่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน      
อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนที่ดีขึ้น   
 
3.2 จุดที่ได้คะแนนต่ำ  ได้แก่ 

1. ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงานได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.68 2. ตัวชี้วัดการปรับปรุง 
การทำงานได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.59 3. ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ  66.48   
และ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 37.50 

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานจะต้องพัฒนาตัวชี้วัดด้านการดำเนินงาน ด้านการ 
การทำงาน ด้านการเปิดเผยข้อมูลและด้านการป้องกันการทุจริตให้ผ่านตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 
 
4.ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 
4.1 จากการประมวลผลในภาพรวมตามหัวข้อต่าง ๆ บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานควรมีการ  ปรับปรุง ดังนี้  
-ตัวชี้วัดด้านคุณภาพการดำเนินงาน การดำเนินงานต้องมีมาตรการกำกับให้แต่ละส่วนราชการปรับปรุง
คุณภาพการปกิบัติงานให้ดีมากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อผู้รับบริการทุกด้าน เพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
ไว้ 
- ตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงการทำงาน พบว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐานจึงต้องให้เจ้าหน้าที่ปรับปรุงวิธีการ
และขั ้นตอนการทำงานให้มีมีขั ้นตอนที่ชัดเจน เกิดความรวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการรวมทั้งต้องให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในกระบวนการปรับปรุงการทำงาน เช่นการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้รับบริการเป็นต้น 
- ตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูล ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พบว่ายังได้คะแนนน้อย เนื่องจาก
ผู้รับบริการยังเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ดังนั้น จึงต้องหาช่องทางในการ
เปิดเผยข้อมูลได้ง่าย เช่น ทางเวปไซต์ของ อบต. ทาง face book หรือทาง line เป็นต้น รวมทั้งส่งข้อมูลที่
สำคัญเปิดเผย ณ จุดที่ประชาชนเข้าถึงง่าย  
- ด้านการป้องกันการทุจริต มีข้อเสนอแนะ ให้ผู้บริหารควรแสดงเจตจำนงหรือคำมั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข
การทุจริตประจำปีให้ชัดเจน พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เ ป็น
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการเผยเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เป็นต้น 


