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                      ด้วยปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ 
เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕60 จนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคม
มิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CP) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการประเมิน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติ และระดับสากล 
                     รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่ (๒)การใช้
งบประมาณ (๓) การใช้อ านาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖)คุณภาพการ
ด าเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการท างาน (๙) การเปิดเผยข้อมูลและ (๑๐) การ
ป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (External) การรับรู้ของผู้รับบริการ       
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                      องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุน 
ส่งเสริมและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพทุก
หน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการส าคัญ คือ ได้มีบทบาท
ในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน  ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับ
หน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CP1) 
ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งข้ึนต่อไป 
                    ๑. หลักการและเหตุผล 
                         ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)ได้
พัฒนา เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก 
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า  “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ ที่ส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการ
ยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น "มาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก" ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐที่เข้ารับ 
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การประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
                      ๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลายา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
                              ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลายา โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อย 70.07 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ
เนินงานระดับ C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 
                         จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีของเทศบาลนครนครสวรรค์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด ตามแนวทางการประเมินทั้ง ๓ส่วน คือ 
IT EIT OIT ที่แสดงให้ เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนา ทั้งหมด ๑0 ตัวชี้วัดไว้ดังต่อไปนี้ 
                        ๓.๑ จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๙๕) จ านวน -  ตัวชี้วัด  
                        ๓.๒ จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๙๕) จ านวน ๑0 ตัวชี้วัด คือ 
                              3.2.1 คุณภาพการด าเนินงาน ร้อยละ 94.49 คะแนน 
                                          เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาต่อคุณภาพ-ของการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า 
ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ การด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน 
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และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือ
ผลประโยชน์สาธารณะ และไม่มีการเรียกรับสินบน 
                     ๓.2.๒. การปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 90.95 คะแนน 
                               จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
หน่วยงานของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใสปฏิบัติงาน
หรือด าเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานได้มีการด าเนินงานที่เป็นไปตาม
หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาจะต้องให้
ความส าคัญมากขึ้น ในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักกัน
เป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 
                     ๓.2.3 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ร้อยละ 89.60 คะแนน 
                              เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของ หน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ 
ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานจะต้องให้ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
และข้อมูลที่สาธารณชน ที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ 
การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อน
ถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
                    ๓.2.4 การใช้อ านาจ ร้อยละ 85.99 คะแนน 
                             เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชา
ของตนเอง ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร
เพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ แต่ทั้งนี้หน่วยงานจะต้องยึดถือ
แนวทาง หรือหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของ
ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 
                     ๓.2.5 การปรับปรุงการท างาน ร้อยละ 85.94 คะแนน 
                              เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานทั้งการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานได้มีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือ 
ผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 
                     ๓.2.6 การใช้งบประมาณ ร้อยละ 80.05 คะแนน 
                              จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆของ
หน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีและเผยแพร่ อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น     
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ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า
หน่วยงานได้ให้ความส าคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานได ้
                     ๓.2.7 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ร้อยละ 79.85 คะแนน 
                              เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหา
การทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริต
อย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน มีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตอย่าง เป็นรูปธรรม 
                     ๓.2.8 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ร้อยละ 75.74 คะแนน 
                              เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของ
หน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ น าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการทั้งการยืมโดย
บุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน โดยหน่วยงานได้มีกระบวนการในการขอ
อนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่าหน่วยงานมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง เพ่ือเผยแพรให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
                     ๓.๒.9. การเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ 72.79 คะแนน 
                               จากการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จะต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนทราบ ใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพ้ืนฐานได้แก่ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงานการ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และ (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด
โอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นที่เป็นปัจจุบันจะแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
                     ๓.2.๑0 การป้องกันการทุจริต ร้อยละ 18.75 คะแนน 
                                จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาได้มีการ เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบ ขั้นตอน
กระบวนการในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาท าให้ประชาชนสามารถตรวจสอบขั้นตอน รวมถึง
เข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นต่อการมาติดต่อราชการ ท าให้ลดปัญหาการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ประกอบกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลศาลายา มีการส่งเสริมมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่
จะปอ้งกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  

ที ่ นฐ 72701/                    วันที ่        สิงหาคม 2565 

เรื่อง รายงานผลวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
       ปี พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ผ่าน ปลัด อบต. หัวหน้าส านักปลัด และหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป  

                     ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน
ระบบ ITAS ได้ก าหนดตัวชี้วัดย่อย ๑๐.๒ มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ข้อ O๔๒ มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน
โดยจะต้องแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใน
ปี พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทาง หรือมาตรการในการพัฒนา และส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริตภายในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

                      บัดนี้ งานนิติการ ได้จัดท าผลวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.๒๕๖5 ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาเรียบร้อยแล้ว เห็นควรน าเรียน
ผู้บังคับบัญชาทราบ และเห็นควรแจ้งงานประชาสัมพันธ์ ด าเนินการลงข้อมูลผลการวิเคราะห์ผ่านเว็บไซต์องค์การ
บริหารส่วนต าบลศาลายา เพ่ือประกอบการประเมินระบบ ITAS ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖6 รายละเอียด
ตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้  

                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                                                              (นางสาวหรรษา ท้วมนิ่ม) 
                                                                   นติิกรปฏิบัติการ 

ความเห็น………………………………………………………….…………           ความเห็น..............................................................  

                (นางสาวลัดดา เมฆขยาย)                                             (นายศรชัย ลุนละวงษ์) 
               หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                                            หวัหน้าส านักปลัด 
 
 

 ความเห็น...........................................................            
   
         (นายสามารถ ข่ายค า)                        
         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

                                                                         ความเห็น........................................................... 
                                                                                         
                                                                                         (นางสาวทิพวรรณ ข าอาจ) 

                                                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
 



 
 
 
 
 
 

 


