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คำนำ 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity            
and Transparency Assessment ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร 
ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงาน ภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ ่งขึ้น 
ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเป็น เครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น การประเมิน ITA จึง
ไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมการ ดำเนินงาน การป้องกันการทุจริตในองค์กรและการเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ แต่ยังเป็นการประเมิน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึง
ช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและ ความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบในระบบราชการไทย 

 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้
อำนาจ (3) การใช้งบประมาณ (4) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (5) คุณภาพการดำเนินงาน (6) การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8)การปรับปรุงการทำงาน (9) การเปิดเผยข้อมูล (10) การป้องกัน
การทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ( Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซต์ของ
หน่วยงาน (Open Data) ซึ ่งคะแนนในครั ้งนี ้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินในครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน 
ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการ
สำคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้ การทุจริต(Corruption 
Percrption Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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1. หลักการและเหตุผล 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้

พัฒนาเครื่องการประเมินเชิงบากเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ 
ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งถือ
เป็นการยกระดับการให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้
เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอ      
ป่าแดด จังหวัดเชียงราย 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอ     
ป่าแดด จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 65.29  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน ระดับ C เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด ผลระดับคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด มีรายละเอียดดังนี้ 

 2.1 ตัวชี้วัดอันดับที่1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.78 

 2.2 ตัวชี้วัดอันดับที่2 การใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.03 

 2.3 ตัวชี้วัดอันดับที่3 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.56 

2.4 ตัวชี้วัดอันดับที่4 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.47 

2.5 ตัวชี้วัดอันดับที่5 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.19 

2.6 ตัวชี้วัดอันดับที่6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.06 

2.7 ตัวชี้วัดอันดับที่7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.80 

2.8 ตัวชี้วัดอันดับที่8 การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 69.09 

2.9 ตัวชี้วัดอันดับที่9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 65.71 

2.10 ตัวชี้วัดอันดับที่10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 18.75 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 

ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 
คะแนนข้ึนไป ภายในปี 2565 สำหรับผลการประเมินเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ประจำปีงบประมาณ 2564  
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ผลปรากฏว่าคะแนนการประเมินหน่วยงาน 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ( IIT) 
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) รวมจำนวน
ทั้งสิ้น     10 ตัวชี้วัด คะแนนของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์ เงิน ผ่านเกณฑ์การประเมิน 2 ตัวชี้วัด ไม่ผ่าน 8 
ตัวชี้วัด ดังนี้ 

3.1 ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85  จำนวน 2 ตัวชี้วัด คือ 
(1) ตัวชี้วัดอันดับที่1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.78 เป็นคะแนนจากการ

ประเมิน การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ใน
ประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตาม
ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดได้สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนมโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการ
ความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รูจ้ักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกนั 

(2) ตัวชี ้วัดอันดับที่2 การใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.03 เป็นคะแนนจากการ
ประเมิน การรับรู้ของบุคลากรภายใน หน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็น
ธรรม และไม่เลือกปฏิบัติรวมไปถึงการใช้อำนาจส่ังการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำ ในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ กา รซื้อขาย
ตำแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งในประเด็นดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการใช้อำนาจของ
ผู้บริหาร การปฏิบัติหน้าที่ การดำเนินงาน เป็นไปตามข้ันตอน มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โปร่งใส 

3.2 ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85 จำนวน 8 ตัวชี้วัด คือ 
(1.) ตัวชี้วัดอันดับที่3 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.56  เป็นคะแนนจากการ

ประเมิน การรับรู้ของบุคลากร ภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้จ่ายเงิน งบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึง ลักษณะ
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่  ตนเองหรือพวกพ้อง การ
เบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์  หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้  ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ หน่วยงานตนเองได้ 

(2) ตัวชี้วัดอันดับที่4 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.47 เป็นคะแนน
จากการประเมิน การรับรู้ของ บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวขอ้ง
กับการให้ ความสำคัญของผู ้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่  
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและ  ปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการ  ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงาน ลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความ
เชื ่อมั ่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื ่อพบเห็นการทุจริต  ภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมี
กระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายใน หน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต 
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(3) ตัวชี้วัดอันดับที่5 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.19  เป็นคะแนนจากการ
ประเมิน ประเมินการรับรู้ของ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการดำเนินงาน ใน
ประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้  อย่าง
เคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ  ดำเนินการ/ให้บริการของ
หน่วยงานแก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา  ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ ประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าท่ีเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงาน
ในภาพรวมของหน่วยงาน ที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคล
ใดบุคคล หนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

(4) ตัวชี้วัดอันดับที่6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.06  เป็นคะแนนจาก
การประเมิน การรับรู้ของ บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของ
บุคลากร ภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการ  ขอ
ยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้อง
มีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการ จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบ  และนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการ
กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของ หน่วยงานด้วย 

(5) ตัวชี้วัดอันดับที่7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.80 เป็นคะแนนจากการ
ประเมิน การรับรู้ของ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการส่ือสาร ในประเด็น ที่
เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย  สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ผลการดำเนินงานของหน่วยงานและ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติ
ชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ 
ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มี ช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่ง
สะท้อนถึงการสื่อสารกับ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

(6) ตัวชี้วัดอันดับที่8 การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 69.09  เป็นคะแนนจากการ
ประเมิน การรับรู้ของ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ใน
ประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของ  หน่วยงาน
ให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก ยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการ
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการด้วย ท้ังนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนา การด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุง
การดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย 

(7) ตัวชี ้วัดอันดับที่9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 65.71 เป็นคะแนนจากการ
ประเมิน การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การ
บริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการ 
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บริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร  บุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการ เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน
และการดำเนินงานของหน่วยงาน 

(8) ตัวชี้วัดอันดับที่10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 18.75  เป็นคะแนนจากการ
ประเมิน การเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่ าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับ ทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  การ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกัน   การทุจริต และ(2) 

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมิน  เพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การ ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนีของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอ
ป่าแดด จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2564 สรุปได้ว่าจุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อย
ละ 89.78 คือตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชีวัดการป้องกันการทุจริต เป็นส่วนที่ต้องพัฒนาเน่ืองจากได้คะแนน
ต่ำสุด คือ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 18.75 จากข้อมูลสามารถวิเคราะห์ได้ว่าในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึง
จุดแข็ง และจุดที่จะต้องดำเนินการพัฒนาเพื่อให้องค์กรนำไปวางแผนในปีต่อๆไปเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การ ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

4. ประเด็นที่ต้องพัฒนาแก้ไขปรับปรุงเนื่องจากได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) 
4.1 ตามตัวชี้วัด IIT พบว่า บุคลากรในองค์กรยังไม่มีความเข้าใจแบบประเมินเพียงพอ และอ่าน

คำถาม-คำตอบ คำอธิบาย ไม่ครบถ้วน 
4.2 ตามตัวชี้วัด EIT พบว่า แต่ละส่วนงานต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อยกระดับคุณภาพการดำเนินงาน และ

พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การส่งเสริมให้มีการอบรมเพิ่ มพูนทักษะและความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ การประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน การให้บริการประชาชน ผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการจากเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค รวมถึง การให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน  

4.3 ตามตัวชี้วัด OIT พบว่า ต้องตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลในแต่ละงาน รวมไปถึง
ปรับปรุงเวปไซด์ให้สามารถดำเนินการลงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง รวมไปถึงองค์กรต้องมีการดำเนินการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อจะได้จัดทำแนวทางในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม   
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5. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ 2565 
มาตรการ/แนวทาง วิธีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
การติดตามผล 

1. สร ้างความร ู ้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน
ในองค์กร  

อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานในองค์กร
ในเรื่อง ตามแบบตัวชี้วัด IIT 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 
2. การใช้งบประมาณ 
3. การใช้อำนาจ 
4. การใช ้ทร ัพย ์สิน

ของทางราชการ 
5. การแก ้ ไขป ัญหา

การทุจริต 

สำนักปลัด ม.ค. – มี.ค. 2565 ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดำเนินการอบรม เดือน 
เมษายน 2565 

2.ปร ับปร ุงระบบการ
ท ำ ง า น แ ล ะ ก า ร เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
และตรวจสอบการลง
ข้อมูล 

-ประชุมทำความเข้าใจการ
ยกระด ับการทำงานให้มี
ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ  ก า ร
ป ร ะ ช า ส ั ม พ ั น ธ ์ ก า ร
ดำเนินงาน การให้บริการ
ประชาชน  
-สำรวจความพึงพอใจผู ้มา
ขอรับบริการ  

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
 

ม.ค. – มี.ค. 2565 
 
 
 
 
 
เม.ย. – กันยายน 
65 

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดำเน ินการ เมษายน 
2565 
 
 
 
รายงานสรุปความพึง
พอใน เด ือนต ุลาคม 
65 

3. การจัดการส่งเสริม
ค ุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม
โปร่งใสภายในหน่วยงาน
และวิเคราะห์ความเสี่ยง
การทุจริต 

-ประชุมบุคลากรมอบหมาย
ใ ห ้ ผ ่ า ย / ก อ ง / ส ำ นั ก 
รับผิดชอบในการดำเนินการ 
ตามตัวชี้วัดที่     10 

สำนักปลัด ม.ค. – มี.ค. 65 รายงานผลและเอกสาร
ต่างๆตามตัวชี้วัดที่ 10 
การป้องกันการทุจริต
เพ ื ่ อ น ำ ไป เ ป ิ ด เ ผ ย
บนเว็ปไซต์ 

 

 

 

 

 


