
สรุปผล 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของจังหวัดเชียงราย 

(Integrity and Transparency Assessment – ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ส านักงาน ป.ป.ช. จัดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA เป็นประจ าทุกปี โดยมีหน่วยงานเข้าร่วม                       
การประเมินทั้งหมด 8,300 หน่วยงาน ซึ่งการประเมิน ITA ในรูปแบบปัจจุบันนั้น ต้องผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูล                
จากหน่วยงาน ทั้งสิ้น 3 ส่วน ได้แก่ 

 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบวัด IIT) 

 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบวัด EIT) 

 3) การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบวัด OIT) 

 ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งปฏิทินการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้หน่วยงาน
ภาครัฐได้รับทราบ โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 จนถึงเดือน พฤษภาคม 2564 และประกาศผล
คะแนนการประเมินของทุกหน่วยงาน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา  

 

  คะแนน จังหวัดเชียงราย 90.84 คะแนน  

  ระดับผลการประเมิน A  

 

 

 

แบบประเมิน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ สัดส่วนการคิด
คะแนน 

คะแนนรวม 

IIT  (ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน) 82.58  คะแนน 30% 24.774 
EIT (ผู้มสี่วนไดส้่วนเสียภายนอก) 86.87  คะแนน 30% 26.061 
OIT (การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ) 

100.00  คะแนน 40% 40.000 

  100% 90.84 



  สรุปรายงานผลคะแนนรายตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัดที่ รายละเอียดตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ย แบบวัดการรับรู้ 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 89.22 IIT 
2 การใช้งบประมาณ 79.72 
3 การใช้อ านาจ 84.70 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 78.44 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 80.84 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 88.62 EIT 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 87.47 
8 การปรับปรุงระบบการท างาน 84.52 
9 การเปิดเผยข้อมูล 100.00 OIT 

10 การป้องกันการทุจริต 100.00 
 

  การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี 2564” 
ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 65 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ในปี 2564 
พบว่า จังหวัดเชียงรายได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปี 2564 จ านวน 90.84 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมิน               
ระดับ A หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการ
ตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA  โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 
ของตัวชี้วัดหรือข้อค าถามทั้งหมด โดยจังหวัดเชียงรายมีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนน
ขึ้นไป) คือ แบบวัด EIT ที่ได้คะแนน ๘๖.๘๗ คะแนน และแบบวัด OIT ที่ได้คะแนน ๑๐๐ คะแนน ซึ่งสะท้อน
คุณภาพการให้บริการประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล       
ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด IIT ที่มีผลประเมินการใช้จ่าย
งบประมาณและการใช้ทรัพย์สินของราชการต่ า อาจส่งผลมีให้เกิดช่องทางการทุจริต ดังนั้น จึงต้องพิจารณา           
ผลประเมินเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยมีการวางแผนและมาตรการเพื่อแก้ไขปรับปรุง
ส่วนราชการในจังหวัดเชียงรายเพื่อพัฒนาคะแนนแบบวัด IIT อย่างเร่งด่วน และพัฒนาคะแนนแบบวัด EIT 
อย่างต่อเนื่อง ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์ รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่น
ศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน และบุคคลภายนอกให้ได้มากยิ่งขึ้น ยกระดับคะแนน
แบบวัด IIT และ EIT ให้มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า ๙๐ คะแนนขึ้นไป ในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งข้ึนในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 
 
๑. แบบวัด IIT  เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยต้องมีการใช้จ่าย
งบประมาณและทรัพย์สินของราชการ ที่ถูกต้องและยึดตามระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการ
การใช้อ านาจของผู้บริหารที่ถูกต้องและยึดตามระเบียบ จึงควรด าเนินการ ดังนี้ 



๑.๑ ให้ส่วนราชการในจังหวัดส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงานให้มากขึ้น  
๑.๒ ส่งเสริมให้เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพ่ิมการให้สอบถาม 
ทักท้วง ร้องเรียน สร้างมาตรการและช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจ
ในการจัดการการทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระท าการร้องเรียน ในกรณีพบการทุจริตในหน่วยงาน และให้มี
การน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างานและการใช้
จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ อีกทั้ง เพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริต           
ในหน่วยงานอย่างจริงจัง 
๑.๓ ก าหนดมาตรการและส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานในการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ ที่ถูกต้อง เพ่ิมมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง เพ่ิมการก ากับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ     
จากบุคลากรในหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกไปใช้ปฏิบัติงานต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง และเพ่ิมการ
อ านวยความสะดวกเก่ียวกับข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุน
การท างานของเจ้าหน้าที่ และป้องกันการทุจริต 
๑.๔ ก าหนดมาตรการและส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
ร่วมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง และพัฒนากระบวนการ
คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม เพ่ิมขวัญและก าลังใจ
ในการท างาน ความก้าวหน้าในอาชีพการงานของเจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
 
๒. แบบวัด EIT  เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายนอกที่มาใช้บริการในส่วนราชการต่างๆ โดยต้องมี
การปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร ระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น        
จึงควรด าเนินการ ดังนี้ 
๒.๑ ให้ส่วนราชการในจังหวัดส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงานเพ่ือให้บุคคลภายนอกรับรู้ถึงการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้มากข้ึน  
๒.๒ ก าชับส่วนราชการให้เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุง การด าเนินงาน โดยการส่งข้อคิดเห็นในการท างานของส่วนราชการผ่านทางหน่วยงานนั้นๆ และ     
ให้ทางหน่วยงานน าข้อคิดเห็นมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
๒.๓ ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากภายนอกหน่วยงาน น ามาพัฒนาและปรับปรุง  
การท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน และก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใน
หน่วยงานให้ส่วนราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจ      
แก่บุคคลภายนอกให้ได้มากยิ่งขึ้น 
๒.๔ ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง เพ่ิมขวัญ
และก าลังใจในการท างานของบุคคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือให้คุณภาพการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้บุคลากรภายนอกที่มาใช้บริการเกิดความพ่ึงพอใจในการให้บริการมากข้ึน 
 


