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รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลต าบลศาลายา 
 

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ได้ก าหนดทิศทางและนโยบายท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังส่งเสริมให้มีการรณรงค์และเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน อันจะน าไปสู่การยกระดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน ของประเทศให้สูงขึ้น 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นการประเมินเชิงบวกจากหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และผลการ
ส ารวจการรับรู้ โดยวิเคราะห์และประมวลผลการด าเนินงานของหน่วยงานพร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงาน เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐต่อไป 
 
เคร่ืองมือในการประเมิน 

เครื่องมือในการประเมิน จะประกอบไปด้วย 3 เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

เป็นแบบวัดท่ีให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท่ีมีต่อหน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าท่ี ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 
EIT) เป็นแบบวัดท่ีให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อหน่วยงานท่ีประเมิน ใน 3 
ตัวชีว้ัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการส่ือสารและตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน 

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
เป็นแบบวัดท่ีให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมท้ังระบุ URL เพื่อเช่ือมโยงไปสู่แหล่งท่ีอยู่ของการ
เปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบค าตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน 
การบริหารงาน การบริหารเงิน งบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และ
ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัดย่อย ได้แก่ การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต) 



คะแนนและระดับผลการประเมิน 
ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน 

(Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้  
คะแนนระดับ  95.00 – 100   AA  
คะแนนระดับ 85.00 – 94.99  A  
คะแนนระดับ  75.00 – 84.99  B  
คะแนนระดับ  65.00 – 74.99  C  
คะแนนระดับ  55.00 – 64.99  D  
คะแนนระดับ  50.00 – 54.99  E  
คะแนนระดับ  0 – 49.99   F 
 

ผลการประเมินตามเป้าหมายฯ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 

2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐท่ี
มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์(85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และแผนงานบูรณาการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้ก าหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่าน
เกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50ท้ังนี้ เมื่อประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการสอบทานและกล่ันกรองผลการ
ประเมินและน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องก่อนประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน
ต่อไป 

 
ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลต าบลศาลายา 

คะแนนภาพรวมหน่วยงานเทศบาลต าบลศาลายา : 59.65 คะแนน 
ระดับผลการประเมิน : D 

 



คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 
1 การปฏิบัติหน้าท่ี 86.93 
2 คุณภาพการด าเนินงาน  85.90 
3 ประสิทธิภาพการสือสาร 83.50 
4 การใช้อ านาจ  81.64 
5 การแก้ไขปญหาการทุจริต  80.00 
6 การปรับปรุงการท างาน 77.21 
7 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  75.88 
8 การใช้งบประมาณ 75.25 
9 การเปิดเผยข้อมูล 42.56 

10 การปอ้งกันการทุจริต 12.50 
 

คะแนนสูงสุด 86.93 คะแนน       คะแนนต่ าสุด 12.50 คะแนน 
 

กราฟแนวโน้ม 

 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
1. ข้อเสนอแนะจากการประเมิน IIT หน่วยงานควรพัฒนาตัวชี้วัดด้านการใช้งบประมาณ โดยเฉพาะในประเด็น

เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณนับต้ังแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส 
รวมถึงการให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้ 

2. ข้อเสนอแนะจากการประเมิน EIT หน่วยงานควรพัฒนาตัวช้ีวัดด้านการปรับปรุงระบบการท างาน 
โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและกระบวนการท างาน
ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ท้ังนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว และยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีก  

3. ข้อเสนอแนะจากการประเมิน OIT หน่วยงานควรพัฒนาท้ังสองตัวชี้วัดโดยเร่งด่วน ดังนี้ 
3.1 ด้านการเปิดเผยข้อมูล โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับ 1) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การ

ปฏิบัติงาน และการให้บริการ 2) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 3) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 4) การ
ส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงานได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วมซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

3.2 ด้านการป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับ 1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ 2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน เพื่ อ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการ
ประเมินเพื่อน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 



 



 
 



 
 





 



 



 



 











 





 


