
 

รายงานการวเิคราะหผ์ลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินการของหนว่ยงานภาครฐั 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลส าโรงทาบ   

อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสรุินทร์ 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 

 ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ(ส ำนักงำน ป.ป.ช ) ได้พัฒนำ
เครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต  และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้
หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส และมีคุณธรรม  โดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity  and Transpency  Assessment:ITA) 

 กำรประเมิน ITA เริ่มกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ  พ.ศ.2556  เป็นต้นมำจนถึงปัจจุบัน  และมีกำร
ขยำยขอบเขตและกำรพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นตำมล ำดับ  ทั้งนี้  คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่  23  
มกรำคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนให้ควำมร่วมมือ  และเข้ำร่วมกิจกรรมกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 -2564  โดยใช้
แนวทำงและเครื่องมือกำรประเมินตำมที่และเครื่องมือกำรประเมินตำมที่ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด  ทั้งนี้ แผน
แม่บทภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ ประเด็นที่ 21 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561 -2580) ได้น ำ
ผลกำรประเมิน ITA ไปก ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของแผนแม่บท  ในระดับแรก (พ.ศ.2561-2565)
ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยในหน่วยงำนนภำครัฐที่มีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์(85 คะแนนขึ้นไปไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80) 

 ดังนั้นเพ่ือเป็นกำรยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ  เทศบำลต ำบลส ำโรงทำบ จึงได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน
เพ่ือเป็นกำรยกระดับกำรด ำเนินงำนในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนเพ่ือเป็นกำรยกระดับกำร
ด ำเนินงำนในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนให้มีผลกำรประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป 

 

เทศบำลต ำบลส ำโรงทำบ 
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รำยงำนวเิครำะหผ์ลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ในกำรด ำเนนิกำรของหนว่ยงำนภำครฐั  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
หนว่ยงำน เทศบำลต ำบลส ำโรงทำบ 

-------------------------------------------------------------- 
1.หลกักำรและเหตผุล 
  ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้ 
พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรฐำนกำรป้องกันกำรทุจริต  และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำม
ตระหนักในหน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity  and 
Transpency  Assessment:ITA) ปัจจุบันกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ   ได้ถูกก ำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือว่ำเป็นกำรยกระดับให้เป็นกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐให้เป็น  “มำตรฐำนป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ด ำเนินกำร  โดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมินได้รับทรำบผลกำรประเมินและแนวทำงในกำร
พัฒนำและยกระดับหน่วยงำนในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนอย่ำงเหมำะสม 

2.กรอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( ITA) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563  ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด  โดยประกอบด้วยเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 3 เครื่องมือ โดยสรุป
ดังนี้ 

เครื่องมือในกำรประเมิน ตัวชี้วัด น้ ำหนัก 
แบบวัดควำมรู้ของ 

ผู้มีส่วนได้ 
ภำยใน IIT 

ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ ร้อยละ 60 
ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ 
ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 

แบบวัดควำมรู้ของ 
ผู้มีส่วนได้ 
ภำยใน IIT 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน ร้อยละ31 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน 

แบบตรวจกำรเปิดเผย 
         ข้อมูลสำธำรณะOIT 

ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ 9 
ตัวชี้วัด 10 กำรป้องกันกำรทุจริต 
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 กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมนิผลกำรรำยงำนผลกำรประเมิน ITA ในลกัษณะคำ่คะแนนควบคู่กบักำร
ประเมนิกำรจ ำแนก  ออกเปน็ 7 ระดบั  ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับ 
95.00-100 AA 

85.00-95.99 A 
75.00-84.99 B 
65.00-74.99 C 
55.00-64.99 D 
50.00-54.99 E 

0-49.99 F 
 

3.ผลกำรประเมนิคณุธรรมและควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนนิงำนของหนว่ยงำนภำครฐั 
 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลส ำโรงทำบ  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 

แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน 
(Internal  Integrity and Trannsparency Assessment : ITA) 

ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 98.42 
ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ 97.17 
ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ 94.79 
ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 94.79 
ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 87.82 

แบบวัดควำมรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 
(External  Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภำพกำรด ำเนินงำน 84.58 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 82.86 
ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 79.81 

แบบกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล 39.99 
ตัวชี้วัดที่ 10 กำรปกป้องกำรทุจริต 37.50 

คะแนนเฉลีย่ 98.42 
ระดบัผลกำรประเมนิ c 
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กำรวเิครำะหผ์ลกำรประเมนิภำพรวมคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน 
ของเทศบำลต ำบลส ำโรงทำบ 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2563 
1.กำรวเิครำะห์ข้อมลู 

 จำกกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลส ำโรงทำบ  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563  โดยภำพรวมได้คะแนน 68.60 อยู่ในระดับ C ผลกำรประเมินจ ำแนกตำมตัวชี้วัดพบว่ำ  
ตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฎิบัติหน้ำที่ มีระดับคะแนน 98.42  รองลงมำ คือตัวชี้วัดที่ 4  
กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร มีระดับคะแนน 94.79 ส่วนตัวชี้วัดที่มีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำที่สุด  คือ ตัวชี้วัดที่ 10 
กำรป้องกันกำรทุจริต  มีระดับคะแนน  37.50 

2.ข้อบกพรอ่ง และข้อเสนอแนะในกำรพฒันำ /ปรบัปรุง 

 2.1 จำกเป้ำหมำย “กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 
ประจ ำปี 2563 ที่ก ำหนดให้หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 
ภำยในปี 2565 พบว่ำ ผลคะแนนกำรประเมินหน่วยงำนของเทศบำลต ำบลส ำโรงทำบ  3 แบบวัด คือ แบบวัดกำร
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก EIT และแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ OIT จ ำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัดมี
แบบวัดทีมีคะแนนผ่ำนเกณฑ์เป้ำหมำย (85 คะแนน) คือแบบวัด IIT ซึ่งสะท้อน  ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่
อย่ำงซื่อสัตย์สุจริต  มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่ำงชัดเจน 

 2.2 แบบวัด EIT เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพและมำตรฐำนให้กำรบริกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ  จึงควรด ำเนินกำร ดังนี้ 

 -คุณภำพกำรด ำเนินงำน  ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและข้ันตอนกำรให้บริกำรงำนด้ำนต่ำงๆอย่ำงทั่งถึง  
และส่งเสริมให้มีกำรฝึกอบรมพัฒนำเพิ่มพูนทักษะและควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงสม่ ำเสมอ 

 -ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  กำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์เกี่ยวเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนให้งำยต่อกำรเข้ำถึง
ข้อมูล  และมีกำรปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรกันอย่ำงชัดเจนและต่อเนื่อง  

 -กำรปรับปรุงกำรท ำงำน  สร้ำงกระบวนกำรปรึกษำหำรือระหว่ำงผู้บริหำร และบุคลำกรเพ่ือร่วมกันทบทวน
ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ  และส่งเสริมให้ผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไปมีส่วนร่วมใน
กำรแสดงควำมคิดเห็นหรือให้ค ำแนะน ำในกำรพัฒนำ และกำรปรับปรุงคุณภำพและมำตรฐำนกำรบริกำรได้
โดยสะดวก 

 2.3 แบบวัด OIT เป็นกำรเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐำนต่ำงๆที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงำนสู่สำธำรณะบนเว็บไซต์
ของหน่วยงำนอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์และง่ำยต่อกำรเข้ำถึง  และแสดงเจตนำรมณ์ในกำรป้องกันปรำบปรำมทุจริต
โดยมีมำตรกำรที่เป็นรูปธรรม  จึงควรด ำเนินดังนี้   
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 -กำรเปิดเผยข้อมูล  เน้นกำรเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐำนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน   ประกอบด้วยข้อมูลด้ำนกำร
บริหำรงำนทั่วไป  งบประมำณ  กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือจัดหำพัสดุและกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  รวมทั้งข่ำว
ประชำสัมพันธ์  และมีช่องทำงกำรปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป  และกำรให้บริกำรผ่ำนระบบ E-
service  โดยต้องเผยแพร่  ในหัวข้อหรือต ำแหน่งที่สำมำรถเข้ำถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่ำย ทุกช่วงเวลำ  ทั้งนี้ต้อง
เป็นกำรเข้ำถึง ผ่ำน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนโดยตรง 

 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรงุ 

 -กำรป้องกันกำรทุจริต จัดประชุมเตรียมควำมพร้อมเข้ำรับกำรประเมิน ITA ก่อนจะศึกษำและวิเครำะห์ผล
กำรประเมินของปีที่ผ่ำนมำเพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงและกำรพัฒนำ จำกนั้นจัดท ำแนวทำงกำรปฏิบัติตำม
มำตรกำรภำยในและให้มีกำรก ำกับติดตำมและน ำไปปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม  ที่ส ำคัญต้องมีกำรพัฒนำทักษะ  
ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงำนในกำรปรับปรุงระบบให้ทันสมัย  และมีกำร
ติดต่อสื่อสำรผ่ำนเว็บไซต์ได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

 

  

 

 
 
 
 
       
  
 


