
รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม                
และความโปร่งใส  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- แบบวัดความรู้ IIT 
- แบบวัดความรู้  EIT 

- แบบ  OIT 
 
 

          
 

 
เทศบาลต าบลสมหวัง   อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 
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กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1.  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ.2564  ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด และมีเครื่องมือในการประเมิน 3 เครื่องมือ  โดยสรุป ดังนี้ 
 

เครื่องมือ ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน 

ตัวชี้วัดที่  1  การปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ  30 
ตัวชี้วัดที่  2  การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่  3  การใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดที่  4  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดที่  5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก 

ตัวชี้วัดที่  6  คุณภาพการด าเนินงาน ร้อยละ  30 
ตัวชี้วัดที่  7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดที่  8  การปรับปรุงระบบการท างาน 

แบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ 

ตัวชี้วัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ  40 
ตัวชี้วัดที่  10  การป้องกันการทุจริต 

 
2.  ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการ
ประเมิน โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ  ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100.00 AA 
85.00 – 94.99 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 
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ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลสมหวัง    อ าเภอกงหรา   จังหวัดพัทลุง 

 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT 
ตัวช้ีวัด ผลคะแนน 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 86.95 
2. การใช้งบประมาณ 79.26 
3. การใช้อ านาจ 81.92 
4. การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 77.02 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 78.46 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
External Integrity and Transparency Assessment : EIT 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 88.22 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 89.67 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน 86.58 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
Open Integrity and Transparency Assessment : EIT 

9.  การเปิดเผยข้อมูล 51.06 
10. การป้องกันการทุจริต 6.25 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลสมหวัง  อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง  

 
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบลสมหวัง  /

ในภาพรวมมีระดับคะแนนรวม 62.13  อยู่ในระดับ  D 
2. ผลการประเมินแบ่งตามตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่มีคะแนนสูงที่สุด  คือ ตัวชี้วัดที่ 1 ประสิทธิภาพการ

สื่อสาร มีระดับคะแนน 89.67  ส่วนตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่  10  การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  มีระดับคะแนน  6.25 

3. ผลการประเมิน จ านวน  6   ตัวชี้วัด มีระดับคะแนนต่ ากว่า 85.00 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 



ตารางการวิเคราะห์เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

ที ่ จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
1. ยังไม่มีการแสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิด

โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน       
ตามภารกิจของหน่วยงานยังมีน้อย 

- ต้องแสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มี                
ส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
หรือร่วมติดตามประเมินผล และเป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน 
 

ส านักปลัด 

2. ยังไม่มีการแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์  

- ต้องแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ โดยสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น ได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  

 

ส านักปลัด 

3. ยังไม่ได้แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจาก
ช่องทางทั่วไป  

- ต้องมีการแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครอง
ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ ทั้งนี้สามารถ
เข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน   

 

ส านักปลัด 

4. มีการแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  แต่ยังขาด
รายละเ อียดของข้ อมูลรายละเ อียด งบประมาณที่ ใช้                             
ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
 

- ต้องมีการแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  มีข้อมูลรายละเอียด 
ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ  จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
 

กองคลัง 

 

 



 

 

ที ่ จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
5. มีการแสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ไม่ครบ                      

ทุกเดือน  
- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  และมีข้อมูลรายละเอียด                      
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือ                    
จ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                     
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่                    
และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง เป็นต้น โดยเป็นข้อมูล
ในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีที่รับการประเมิน 
 

กองคลัง 

6. มีการแสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดในฝ่ายการเมืองแต่ยังขาด
ข้ อมู ลผู้ ด า ร งต าแหน่ งทางการบริ ห ารของหน่ วยงาน                       
ฝ่ายข้าราชการ   

- ต้องมีการแสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และ                    
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน โดยควรแสดงอย่างน้อย
ประกอบด้วย ด้วยชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อ
ของผู้บริหารแต่ละคนให้ชัดเจน ในกรณีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ควรครอบคลุมทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจ า 

 

ส านักปลัด 

7. มีการแสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ                    
ของหน่วยงาน โดยควรแสดงต าแหน่งที่ส าคัญ แต่ไม่ได้รวม      
ฝ่ายการเมืองและแยกงานกองอย่างชัดเจน  

- ต้องแสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน โดย
ควรแสดงต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น ส านัก กอง 
ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม และควรแสดงโครงสร้างที่ครอบคลุมทั้งฝ่ายการเมือง
และฝ่ายข้าราชการประจ า 

 

ส านักปลัด 

 

 



 

ที ่ จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
8. ในการตอบข้อค าถามเกี่ยวกับการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์

และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี                  
ของหน่วยงานยังน้อย 
 

- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่านมากขึ้น 
 

ส านักปลัด 

9. หน่วยงานยังขาดการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 

- ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

 

ส านักปลัด 
 

  



 

 

 

 

 

 


