
   
 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ     งานนิติการ  ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลที่วัง 
ที่    นศ. 54501 /    ลงวันที่    
เรื่อง   ขอรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ITA ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง 

     เรื่องเดิม 
ตามที ่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  

ไดด้ำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ Integrity and Transparency 
Assessment : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและนำไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน 
ซึ่งเทศบาลตำบลที่วังได้เข้าร่วมการประเมินดังกล่าว นั้น 

     ข้อเท็จจริง 
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประมวลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้วและแจ้งผล
คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเทศบาลตำบลที่วังมีผลการประเมิน รายละเอียดดังนี้  

แบบวัดการรับรู้แบ่งเป็น 3 แบบ 
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) น้ำหนักคะแนน ร้อยละ 30 
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) น้ำหนักคะแนน ร้อยละ 30 
3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) น้ำหนักคะแนน ร้อยละ 40 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับผลการประเมิน ช่วงคะแนน 
ระดับ AA           95 – 100 
ระดับ A 85 – 94.99 
ระดับ B 75 – 84.99 
ระดับ C 65 – 74.99 
ระดับ D 55 – 64.99 
ระดับ E 50 – 54.99 
ระดับ F 0 – 49.99 
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เทศบาลตำบล ดำเนินการครบถ้วน ผลการประเมิน 
ITA 

หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด EIT IIT OIT คะแนน ระดับ 
เทศบาลตำบลที่วัง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ✓ ✓ ✓ 80.93 B 

รายละเอียดผลการประเมินแยกคะแนนตามตัวชี้วัดแต่ละด้าน ไดด้ังนี้ 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Intergrity and Transparency Assessment : IIT ) 
1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่   96.81  คะแนน 
2. ด้านการใช้งบประมาณ   84.95   คะแนน 
3. ด้านการใช้อำนาจ   88.55   คะแนน     ได้คะแนน = 86.75 
4. ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ  81.70   คะแนน 
5. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต  81.43   คะแนน 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Intergrity and Transparency Assessment : EIT) 

6. ด้านคุณภาพการดำเนินงาน  96.11   คะแนน 
7. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร  87.37   คะแนน    ได้คะแนน = 87.46 
8. ด้านการปรับปรุงการทำงาน  78.91   คะแนน 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( Open Data Intergrity and Transparency Assessment : OIT ) 

9. ด้านการเปิดเผยข้อมูล   80.84   คะแนน 
10. ด้านการป้องกันการทุจริต  62.50   คะแนน    ได้คะแนน = 71.76 

คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด    80.93  คะแนน 

 

ข้อเสนอแนะ... 
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 ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบล 

ที่วัง ประจำปี พ.ศ. 2564   
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาล

ตำบลที่วัง มีระดับคะแนน 80.93 จัดอยู่ในระดับ B 
2. ผลการประเมินแบ่งตามตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 1 ด้านการ

ปฏิบัติหน้าที่ มีระดับคะแนน  96.81  คะแนน  
3. แบบวัดการรับรู้ทั้ง 3 มีตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด ที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85 คือ 

- ด้านการใช้งบประมาณ   84.95   คะแนน 
- ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ  81.70   คะแนน 
- ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต  81.43   คะแนน 
- ด้านการเปิดเผยข้อมูล   80.84   คะแนน 
- ด้านการปรับปรุงการทำงาน   78.91   คะแนน 
- ด้านการป้องกันการทุจริต   62.50   คะแนน 

เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามแบบประเมินที่กำหนดและให้ได้รับคะแนนการประเมินอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า 
A หรือ AA  จึงได้นำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มาวิเคราะห์ข้อมูลหาข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลที่วัง  
เพ่ือพัฒนาเทศบาลตำบลที่วังในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล 
ที่วังให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้  เทศบาลตำบลที่วังจึ งจะต้องดำเนินการ
ปรับปรุง พัฒนา แก้ไขข้อมูลและการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแบบวัดการรับรู้และตัวชี้วัดให้ถูกต้องครบถ้วน  
รายละเอียดที่ต้องปรับปรุง ดังนี้ 

1. ด้านการใช้งบประมาณ ปรับปรุงการใช้งบประมาณ มีการดำเนินงานตามการดำเนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม 
รายละเอียด งบประมาณท่ีใช้ดำเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือให้ประชาชนรับทราบ 

2. ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ ปรับปรุงการใช้ทรัพย์สินของราชการ บุคลากรในหน่วยงาน 
ต้องมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง มีการจัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของราชการ 
เนื่องจากพบว่ามีพนักงานนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัวโดยไม่ได้ขออนุญาต 

3. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต  เพ่ิมมาตรการการป้องกันปัญหาการทุจริตให้ครอบคลุมในการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพ่ือให้พนักงานได้เข้าใจและตระหนักในการป้องกันปัญหาการทุจริต  โดยมีการจัดทำ
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน มาตรการงดให้ งดรับ ของขวัญของกำนัล มีการจัดทำมาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  มีการกำหนดหลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณี
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

4. ด้านการเปิดเผยข้อมูล เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร กำชับให้แต่ละงานมีการนำข้อมูลในการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลที่วัง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภารการสื่อสารและการรับรู้
ข้อมูลของเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก มีการกำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ  

 
/5. ด้านการ... 
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