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ค าน า 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่ายงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessmant : ITA)  เป็นการประเมินที่มจุีดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการ
ปรบัปรุงพฒันาดา้นคุณธรรมและความโปร่งใส  ในหน่วยงานภาครฐัทัว่ประเทศซึ่งมกีารด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องตามมตริฐัมนตร ี เมื่อวนัที ่ 23  มกราคม  2561  ทีเ่หน็ชอบใหห้น่วยงานภาครฐัทุกหน่วยงานให้
ความร่วมมอืและเขา้ร่วมการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั
ในปีงบประมาณ      พ.ศ.  2561 – 2564  โดยใชแ้นวทางและเครื่องมอืการประเมนิ 
  เทศบาลต าบลบางปลามา้  จงึไดน้ าผลการประเมนิ  ITA  ในปี  พ.ศ.  2562  มาวเิคราะห์
ประเดน็ที่จะต้องพฒันาใหด้ขีึ้น  เพื่อก าหนดเป็น  “มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานของเทศบาลต าบลบางปลามา้”  และน าไปสูก่ารปฏบิตัติ่อไป 
 
 
        เทศบาลต าบลบางปลามา้ 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบางปลาม้า 

1. ข้อมูลการประเมิน 
ส านกังาน  ป.ป.ช.  ก าหนดตวัชีว้ดัทัง้หมด  10  ตวัชีว้ดั  3  เครื่องมอืการวดั
ประเมนิผล   

เกณฑค์ะแนนการประเมนิ 7 ระดบั และเป้าหมายการผ่านเกณฑก์ารประเมนิไม่น้อยกว่า  85  คะแนน  
ดงันี้ 

•  ตวัช้ีวดั  จ านวน  10  ตวัช้ีวดั  ได้แก่ 
แบบวดัการรบัรูข้องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายใน (IIT) 

ตวัชีว้ดัที ่ 1  การปฏบิตัหิน้าที่ 
ตวัชีว้ดัที ่ 2  การใชง้บประมาณ 
ตวัชีว้ดัที ่ 3  การใชอ้ านาจ 
ตวัชีว้ดัที ่ 4  การใชท้รพัยส์นิของราชการ 
ตวัชีว้ดัที ่ 5  การแกไ้ขปัญหาการทุจรติ 
แบบวดัการรบัรูข้องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก  (EIT) 
ตวัชีว้ดัที ่ 6  คุณภาพการด าเนินงาน 
ตวัชีว้ดัที ่ 7  ประสทิธภิาพการสือ่สาร 
ตวัชีว้ดัที ่ 8  การปรบัปรุงการท างาน 
แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ  (OIT) 
ตวัชีว้ดัที ่ 9  การเปิดเผยขอ้มลู 
ตวัชีว้ดัที ่ 10  การป้องกนัการทุจรติ 

•  เคร่ืองมือการวดัประเมินผล  จ านวน  3  เคร่ืองมือ  ได้แก่ 
(1)  แบบวดัการรบัรูข้องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายใน  (Internal  Integrity and  

Transparency Assessment : IIT) 
(2) แบบวดัการรบัรูข้องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก  (External Integrity and  

Transparency Assessment  : EIT) 
(3) แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ  (Open  Data  Integrity and  



Transparency Assessmen  : OIT) 
• เกณฑค์ะแนนการประเมนิ  7  ระดบั  ไดแ้ก่ 

คะแนน ระดบั 
95.00 - 100 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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2.  ผลการประเมิน  ITA   
ผลการประเมนิ  ITA  ของเทศบาลต าบลบางปลามา้  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562   

ภาพรวมไดค้ะแนนเฉลีย่  47.03  คะแนน  (อยู่ในระดบั  F)  ผลการประเมนิตามรายตวัชีว้ดั  แยกไดด้งันี้   
•  ระดบั  A  จ านวน  0  ตวัชีว้ดั 
•  ระดบั  B  จ านวน  1  ตวัชีว้ดั 

1)  การปฏบิตัหิน้าที่ 
•  ระดบั  C จ านวน  4  ตวัชีว้ดั 

1)  การปรบัปรุงการท างาน 
2)  คุณภาพการด าเนินงาน 
3)  ประสทิธภิาพการสือ่สาร 
4)  การแกไ้ขปัญหาการทุจรติ 

• ระดบั  D  จ านวน  3  ตวัชีว้ดั 
1)  การใชง้บประมาณ 
2)  การใชท้รพัยส์นิของทางราชการ 
3)  การใชอ้ านาจ 

• ระดบั  F  จ านวน  2  ตวัชีว้ดั 
1)  การเปิดเผยขอ้มลู 
2)  การป้องกนัการทุจรติ 
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ตารางแสดงรายละเอียดคะแนนผลการประเมิน  ITA   

ของเทศบาลต าบลบางปลาม้าประจ าปี  พ.ศ.  2562  (IIT) 
 

ข้อ ประเดน็การประเมิน  (IIT) คะแนนท่ี
ได้ 

การปฏิบติัหน้าท่ี 80.36 
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน  ปฏบิตังิาน/ใหบ้รกิารแก่ผูม้าตดิต่อ  ตามประเดน็

ดงัต่อไปนี้  มากน้อยเพยีงใด 
80.36 

* โปร่งใสเป็นไปตามขัน้ตอนทีก่ าหนด 80.89 
* โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 79.83 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน  ปฏบิตังิาน/ใหบ้รกิารแก่ผูม้าตดิต่อทัว่ๆไปกบัผู้
มาตดิต่อทีรู่จ้กัเป็นการสว่นตวัเท่าเทยีมกนั  มากน้อยเพยีงใด 

78.27 

* บุคลากรในหน่วยงานของท่าน  ปฏบิตังิาน/ใหบ้รกิารแก่ผูม้าตดิต่อทัว่ๆไปกบัผู้
มาตดิต่อทีรู่จ้กัเป็นการสว่นตวัเท่าเทยีมกนั  มากน้อยเพยีงใด 

78.27 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน  มพีฤตกิรรมนากรปฏบิตังิานตามประเดน็
ดงัต่อไปนี้  อย่างไร 

78.60 

* มุ่งผลส าเรจ็ของงาน 81.20 



* ใหค้วามส าคญักบังานมากกว่าธุระสว่นตวั 76.70 
* พรอ้มรบัผดิชอบ  หากความผดิพลาดเกดิจากตนเอง 77.90 

I4 บุคลการในหน่วยงานของท่าน  มกีารเรยีกรบัสิง่ดงัต่อไปนี้  จากผูม้าตดิต่อ  เพือ่
และกบัการปฏบิตังิาน  อนุมตั ิ อนุญาต  หรอืใหบ้รกิาร  หรอืไม่ 

98.31 

* เงนิ 98.17 
* ทรพัยส์นิ 98.84 
* ประโยชน์อื่นๆ  ทีอ่าจค านวณเป็นเงนิได ้ เช่น  การลดราคา  การบัความ
บนัเทงิ  เป็นตน้ 

97.93 

I5 ในช่วงเทศกาลหรอืวาระส าคญัต่างๆ  ตามขนบธรรมเนียม  ประเพณี  บุคลากร
ในหน่วยงานของท่าน  มกีารรบัสิง่ดงัต่อไปนี้  นอกเหนือจากการรบัโดย
ธรรมจรรยา  หรอืไม่ 

98.30 

* เงนิ 98.56 
* ทรพัยส์นิ 98.66 
* ประโยชน์อื่นๆ  ทีอ่าจค านวณเป็นเงนิได ้ เช่น การลดราคา  หรอืรบัความ
บนัเทงิ เป็นตน้ 

97.71 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน  มกีารใหส้ิง่ดงัต่อไปนี้  แก่บุคคลภายนอกหรอื
ภาคเอกชน  เพือ่สรา้งความสมัพนัธท์ีด่แีละคาดหวงัใหม้กีารตอบแทนในอนาคต 
หรอืไม่ 

98.31 

* เงนิ 98.58 
* ทรพัยส์นิ 98.79 
* ประโยชน์อื่นๆ เช่น การยกเวน้ค่าบรกิาร การอ านวยความสะดวกเป็นกรณี
พเิศษ  เป็นตน้ 

97.56 
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ข้อ ประเดน็การประเมิน  (IIT) คะแนนท่ี
ได้ 

I7 ท่านรูเ้กีย่วกบัแผนการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่าน  มาก
น้อยเพยีงใด 

66.36 

* ท่านรูเ้กี่ยวกบัแผนการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่านมาก
น้อยเพยีงใด 

66.36 

การใช้งบประมาณ 78.65 
I8 หน่วยงานของท่าน  ใชจ่้ายงบประมาณ  โดยค านึงถงึประเดน็ดงัต่อไปนี้  มาก

น้อยเพยีงใด 
77.86 

* คุม้ค่า 79.44 
* ไม่บดิเบอืนวตัถุประสงคข์องงบประมาณทีต่ัง้ไว้ 77.86 



I9 หน่วยงานของท่าน  ใชจ่้ายงบประมาณเพือ่ประโยชน์ส่วนตวั  กลุ่ม  หรอืพวก
พอ้งมากน้องเพยีงใด 

89.23 

* หน่วยงานของท่าน  ใชจ่้ายงบประมาณเพือ่ประโยชน์สว่นตวั  กลุ่ม  หรอืพวก
พอ้งมากน้องเพยีงใด 

89.23 

I10 บุคลกรในหน่วยงานของท่าน  มกีารเบกิจ่ายเงนิทีเ่ป็นเทจ็  เช่น  ค่าท างาน
ล่วงเวลา  ค่าวสัดุอุปกรณ์  หรอืค่าเดนิทาง  ฯลฯ  มากน้อยเพยีงใด 

92.96 

* บุคลกรในหน่วยงานของท่าน  มกีารเบกิจ่ายเงนิทีเ่ป็นเทจ็  เช่น  ค่าท างาน
ล่วงเวลา  ค่าวสัดุอุปกรณ์  หรอืค่าเดนิทาง  ฯลฯ  มากน้อยเพยีงใด 

92.96 

I11 หน่วยงานของท่าน  มกีารจดัซือ้จดัจา้ง/การจดัหาพสัดุ และการตรวจรบัพสัดุใน
ลกัษณะดงัต่อไปนี้  มากน้อยเพยีงใด 

81.28 

* โปร่งใส  ตรวจสอบได ้ 81.12 
* เอือ้ประโยชน์ใหผู้ป้ระกอบการรายใดรายหนึ่ง 81.45 

I12 หน่วยงานของท่าน  เปิดโอกาสใหท้่าน  มสีว่นร่วมในการตรวจสอบการใชจ่้าย
งบประมาณ  ตามประเดน็ดงัต่อไปนี้  มากน้อยเพยีงใด 

70.66 

* สอบถาม 72.94 
* ทกัทว้ง 70.51 
* รอ้งเรยีน 68.53 

การใช้อ านาจ 75.42 
I13 ผูบ้งัคบับญัชาของท่าน  มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม  มากน้อยเพยีงใด 75.42 

* ผูบ้งัคบับญัชาของท่าน  มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม  มากน้อย
เพยีงใด 

75.42 

I14 ท่านไดร้บัการประเมนิผลการปฏบิตังิาน  ตามระดบัคุณภาพของผลงาน  มาก
น้อยเพยีงใด 

73.25 

* ท่านไดร้บัการประเมนิผลการปฏบิตังิาน  ตามระดบัคุณภาพของผลงาน  มาก
น้อยเพยีงใด 

73.25 

I15 ผูบ้งัคบับญัชาของท่าน  มกีารคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม  การศกึษาดงูาน  
หรอืการใหทุ้นการศกึษา  อย่างเป็นธรรม  มากน้อยเพยีงใด 

72.63 

* ผูบ้งัคบับญัชาของท่าน  มกีารคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม  การศกึษาดูงาน  
หรอืการใหทุ้นการศกึษา  อย่างเป็นธรรม  มากน้อยเพยีงใด 

72.63 
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ข้อ ประเดน็การประเมิน  (IIT) คะแนนท่ี
ได้ 

I16 ผูบ้งัคบับญัชาของท่าน  มกีารสัง่การใหท้่านท าธุระสว่นตวัของผูบ้งัคบับญัชา  
มากน้อยเพยีงใด 

90.48 



* ผูบ้งัคบับญัชาของท่าน  มกีารสัง่การใหท้่านท าธุระสว่นตวัของผูบ้งัคบับญัชา  
มากน้อยเพยีงใด 

90.48 

I17 ผูบ้งัคบับญัชาขอท่าน  มกีารสัง่การใหท้่านท าในสิง่ทีไ่ม่ถูกตอ้งหรอืมคีวามเสีย่ง
ต่อการทุจรติ  มากน้อยเพยีงใด 

93.33 

* ผูบ้งัคบับญัชาขอท่าน  มกีารสัง่การใหท้่านท าในสิง่ทีไ่ม่ถูกตอ้งหรอืมคีวาม
เสีย่งต่อการทุจรติ  มากน้อยเพยีงใด 

93.33 

I18 การบรหิารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน  มลีกัษณะดงัต่อไปนี้  มากน้อย
เพยีงใด 

90.57 

* ถูกแทรกแซงจากผูม้อี านาจ 88.80 
* มกีารซือ้ขายต าแหน่ง 93.20 
* เอือ้ประโยชน์ใหก้ลุ่มหรอืพวกพอ้ง 89.70 

การใช้ทรพัยสิ์นของทางราชการ 92.24 
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน  มกีารเอาทรพัยส์นิของราชการไปเป็นของ

สว่นตวั  หรอืน าไปใหก้ลุ่มพวกพอ้ง  มากน้อยเพยีงใด 
92.24 

* บุคลากรในหน่วยงานของท่าน  มกีารเอาทรพัยส์นิของราชการไปเป็นของ
สว่นตวั  หรอืน าไปใหก้ลุ่มพวกพอ้ง  มากน้อยเพยีงใด 

92.24 

I20 ขัน้ตอนการขออนุญาตเพือ่ยมืทรพัยส์นิของราชการไปใชป้ฏบิตังิานในหน่วยงาน
ของท่าน  มคีวามสะดวก  มากน้อยเพยีงใด 

69.55 

* ขัน้ตอนการขออนุญาตเพือ่ยมืทรพัยส์นิของราชการไปใชป้ฏบิตังิานใน
หน่วยงานของท่าน  มคีวามสะดวก  มากน้อยเพยีงใด 

69.55 

I21 กรณีทีต่อ้งมกีารขอยมืทรพัยส์นิของราชการไปใชป้ฏบิตังิาน  บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน  มกีารขออนุญาตอย่างถูกตอ้ง  มากน้อยเพยีงใด 

74.75 

* กรณีทีต่อ้งมกีารขอยมืทรพัยส์นิของราชการไปใชป้ฏบิตังิาน  บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน  มกีารขออนุญาตอย่างถูกตอ้ง  มากน้อยเพยีงใด 

74.75 

I22 บุคคลภายนอกหรอืภาคเอกชน  มกีารน าทรพัยส์นิของราชการไปใช ้ โดยไม่ได้
ขออนุญาตอย่างถูกตอ้ง  จากหน่วยงานของท่าน  มากน้อยเพยีงใด 

89.05 

* บุคคลภายนอกหรอืภาคเอกชน  มกีารน าทรพัยส์นิของราชการไปใช ้ โดย
ไม่ไดข้ออนุญาตอย่างถูกตอ้ง  จากหน่วยงานของท่าน  มากน้อยเพยีงใด 

89.05 

I23 ท่านรูแ้นวปฏบิตัขิองหน่วยงานของท่าน  เกีย่วกบัการใชท้รพัยส์นิของราชการที่
ถูกตอ้ง  มากน้อยเพยีงใด 

70.24 

* ท่านรูแ้นวปฏบิตัขิองหน่วยงานของท่าน  เกีย่วกบัการใชท้รพัยส์นิของราชการ
ทีถู่กตอ้ง  มากน้อยเพยีงใด 

70.24 

I24 หน่วยงานของท่าน  มกีารก ากบัดแูลและตรวจสอบการใชท้รพัยส์นิของราชการ  
เพือ่ป้องกนัไม่ใหม้กีารน าไปใชป้ระโยชน์สว่นตวั  กลุ่ม  หรอืพวกพอ้ง  มากน้อย
เพยีงใด 

73.18 



* หน่วยงานของท่าน  มกีารก ากบัดแูลและตรวจสอบการใชท้รพัยส์นิของราชการ  
เพือ่ป้องกนัไม่ใหม้กีารน าไปใชป้ระโยชน์สว่นตวั  กลุ่ม  หรอืพวกพอ้ง  มากน้อย
เพยีงใด 

73.18 

-6- 
ข้อ ประเดน็การประเมิน  (IIT) คะแนนท่ี

ได้ 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 79.50 

I25 ผูบ้รหิารสงูสุดของหน่วยงานของท่าน  ใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นการทุจรติ  
มากน้อยเพยีงใด 

79.50 

 * ผูบ้รหิารสงูสุดของหน่วยงานของท่าน  ใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นการทุจรติ  
มากน้อยเพยีงใด 

79.50 

I26 หน่วยงานของท่าน  มกีารด าเนินการ  ดงัต่อไปนี้  หรอืไม่ 93.86 
* ทบทวนนโยบายหรอืมาตรการป้องกนัการทุจรติในหน่วยงานใหม้ปีระสทิธภิาพ   93.43 
* จดัท าแผนงานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติของหน่วยงาน 940.28 

I27  ปัญหาการทุจรติในหน่วยงานของท่าน  ไดร้บัการแกไ้ข  มากน้อยเพยีงใด 74.93 
* ปัญหาการทุจรติในหน่วยงานของท่าน  ไดร้บัการแกไ้ข  มากน้อยเพยีงใด 74.93 

I28 หน่วยงานของท่าน  มกีารด าเนินการดงัต่อไปนี้  ต่อการทุจรติในหน่วยงาน  มาก
น้อยเพยีงใด 

76.51 

* เฝ้าระวงัการทุจรติ 77.59 
* ตรวจสอบการทุจรติ 61.74 
* ลงโทษทางวนิยั 74.34 

I29 หน่วยงานของท่าน  มกีารน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ  ทัง้ภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน  ไปปรบัปรุงการท างาน  เพือ่ป้องกนัการทุจรติในหน่วยงาน  
มากน้อยเพยีงใด 

76.14 

* หน่วยงานของท่าน  มกีารน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ  ทัง้ภายใน
และภายนอกหน่วยงาน  ไปปรบัปรุงการท างาน  เพือ่ป้องกนัการทุจรติใน
หน่วยงาน  มากน้อยเพยีงใด 

76.14 

I30 หากท่านพบเหน็แนวโน้มการทุจรติทีจ่ะเกดิขึน้ในหน่วยงานของท่าน  ท่านมี
ความคดิเหน็ต่อประเดน็ดงัต่อไปนี้  อย่างไร 

74.16 

* สามารถรอ้งเรยีนและสง่หลกัฐานไดอ้ย่างสะดวก 77.44 
* สามารถตดิตามผลการรอ้งเรยีนได้ 74.16 
* มัน่ใจว่าจะมกีารด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา 74.93 
* มัน่ใจว่าจะปลอดภยัและไม่มผีลกระทบต่อตนเอง 73.12 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

-7- 
ตารางแสดงรายละเอียดคะแนนผลการประเมิน  ITA   

ของเทศบาลต าบลบางปลาม้าประจ าปี  พ.ศ.  2562  (EIT) 
ข้อ ประเดน็การประเมิน  (EIT) คะแนนท่ี

ได้ 
คณุภาพการด าเนินงาน 74.86 

E1 เจา้หน้าทีห่น่วยงานทีท่่านตดิต่อ  ปฏบิตังิาน/ใหบ้รกิารแก่ท่าน ตามประเดน็
ต่อไปนี้มากน้อยเพยีงใด 

75.09 

* โปร่งใสเป็นไปตามขัน้ตอนทีก่ าหนด 74.63 
* โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 74.63 

E2 เจา้หน้าทีข่องหน่วยงานทีท่่านตดิต่อ  ปฏบิตังิาน/ใหบ้รกิารแก่ท่าน กบัผูม้า
ตดิต่ออื่นๆอย่างเท่าเทยีมกนัมากน้อยเพยีงใด 

75.59 

* เจา้หน้าทีข่องหน่วยงานทีท่่านตดิต่อ  ปฏบิตังิาน/ใหบ้รกิารแก่ท่าน กบัผูม้า
ตดิต่ออื่นๆอย่างเท่าเทยีมกนัมากน้อยเพยีงใด 

75.59 

E3 เจา้หน้าทีข่องหน่วยงานทีท่่านตดิต่อ  ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการ/ใหบ้รกิาร
แก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา  ไม่ปิดบงัหรอืบดิเบอืนขอ้มลู  มากน้อยเพยีงใด 

74.95 

* เจา้หน้าทีข่องหน่วยงานทีท่่านตดิต่อ  ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการ/
ใหบ้รกิารแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา  ไม่ปิดบงัหรอืบดิเบอืนขอ้มลู  มากน้อย
เพยีงใด 

74.95 

E4 ในระยะเวลา  1  ปีทีผ่่านมา  ท่านเคยถูกเจา้หน้าทีข่องหน่วยงานทีท่่านตดิต่อ
รอ้งขอใหจ่้ายหรอืใหส้ิง่ดงัต่อไปนี้  เพือ่แลกกบัการปฏบิตังิาน  การอนุมตั ิ 
อนุญาต หรอืใหบ้รกิาร  หรอืไม่ 

98.20 

* เงนิ 98.20 
* ทรพัยส์นิ 98.61 
* ประโยชน์อื่น ๆ ทีอ่าจค านวณเป็นเงนิได ้ เช่น การลดราคา  การใหค้วาม
บนัเทงิ  เป็นตน้ 

98.14 

E5 หน่วยงานทีท่่านตดิต่อ  มกีารด าเนินงาน  โดยค านึงถงึประโยชน์ของประชาชน
และสว่นรวมเป็นหลกั  มากน้อยเพยีงใด 

73.96 



* หน่วยงานทีท่่านตดิต่อ  มกีารด าเนินงาน  โดยค านึงถงึประโยชน์ของประชาชน
และสว่นรวมเป็นหลกั  มากน้อยเพยีงใด 

73.96 

ประสิทธิภาพการส่ือสาร 72.58 
E6 การเผยแพร่ขอ้มลูของหน่วยงานทีท่่านตดิต่อ  มลีกัษณะดงัต่อไปนี้  มากน้อย

เพยีงใด 
72.58 

*  เขา้ถงึงา่ย  ไม่ซบัซอ้น 73.23 
*  มชี่องทางหลากหลาย 71.15 

E7 หน่วยงานทีท่่านตดิต่อ  มกีารเผยแพร่ผลงานหรอืขอ้มลูทีส่าธารณชนควร
รบัทราบอย่างชดัเจน  มากน้อยเพยีงใด 

72.04 

* หน่วยงานทีท่่านตดิต่อ  มกีารเผยแพร่ผลงานหรอืขอ้มลูทีส่าธารณชนควร
รบัทราบอย่างชดัเจน  มากน้อยเพยีงใด 

72.04 

E8 หน่วยงานทีท่่านตดิต่อ  มชี่องทางรบัฟังค าตชิมหรอืความคดิเหน็เกีย่วกบัการ
ด าเนินงาน/การใหบ้รกิาร  หรอืไม่ 

88.84 

* หน่วยงานทีท่่านตดิต่อ  มชี่องทางรบัฟังค าตชิมหรอืความคดิเหน็เกี่ยวกบัการ
ด าเนินงาน/การใหบ้รกิาร  หรอืไม่ 

88.84 

-8- 
 

ข้อ ประเดน็การประเมิน  (EIT) คะแนนท่ี
ได้ 

E9 หน่วยงานทีท่่านตดิต่อ  มกีารชีแ้จงและตอบค าถาม  เมื่อมขีอ้กงัวลสงสยั
เกีย่วกบัการด าเนินงานไดอ้ย่างชดัเจน  มากน้อยเพยีงใด 

72.45 

* หน่วยงานทีท่่านตดิต่อ  มกีารชีแ้จงและตอบค าถาม  เมื่อมขีอ้กงัวลสงสยั
เกีย่วกบัการด าเนินงานไดอ้ย่างชดัเจน  มากน้อยเพยีงใด 

72.45 

E10 หน่วยงานทีท่่านตดิต่อ  มชี่องทางใหผู้ม้าตดิต่อรอ้งเรยีนการทุจรติของเจา้หน้าที่
ในหน่วยงานหรอืไม่ 

82.51 

* หน่วยงานทีท่่านตดิต่อ  มชี่องทางใหผู้ม้าตดิต่อรอ้งเรยีนการทุจรติของ
เจา้หน้าทีใ่นหน่วยงานหรอืไม่ 

82.51 

การปรบัปรงุการท างาน 72.10 
E11 เจา้หน้าทีข่องหน่วยงานทีท่่านตดิต่อ  มกีารปรบัปรุงคุณภาพการปฏบิตังิาน/การ

ใหบ้รกิารใหด้ขีึน้มากน้อยเพยีงใด 
72.10 

* เจา้หน้าทีข่องหน่วยงานทีท่่านตดิต่อ  มกีารปรบัปรุงคุณภาพการปฏบิตังิาน/
การใหบ้รกิารใหด้ขีึน้มากน้อยเพยีงใด 

72.10 

E12 หน่วยงานทีท่่านตดิต่อ  มกีารปรบัปรุงวธิกีารและขัน้ตอนการด าเนินงาน/การ
ใหบ้รกิารดขีึน้  มากน้อยเพยีงใด 

71.46 

* หน่วยงานทีท่่านตดิต่อ  มกีารปรบัปรุงวธิกีารและขัน้ตอนการด าเนินงาน/การ
ใหบ้รกิารดขีึน้  มากน้อยเพยีงใด 

71.46 



E13   หน่วยงานทีท่่านตดิต่อ  มกีารน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนินงาน/การใหบ้รกิาร  
ใหเ้กดิความสะดวกรวดเรว็มากขึน้หรอืไม่ 

89.26 

* หน่วยงานทีท่่านตดิต่อ  มกีารน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนินงาน/การ
ใหบ้รกิาร  ใหเ้กดิความสะดวกรวดเรว็มากขึน้หรอืไม่ 

89.26 

E14 หน่วยงานทีท่่านตดิต่อ  เปิดโอกาสใหผู้ร้บับรกิาร  ผูม้าตดิต่อ  หรอืผูม้สีว่นได้
สว่นเสยี  เขา้ไปมสีว่นร่วมในการปรบัปรุงพฒันาการด าเนินงาน/การใหบ้รกิาร
ของหน่วยงานไดด้ขีึน้  มากน้อยเพยีงใด 

69.10 

* หน่วยงานทีท่่านตดิต่อ  เปิดโอกาสใหผู้ร้บับรกิาร  ผูม้าตดิต่อ  หรอืผูม้สีว่นได้
สว่นเสยี  เขา้ไปมสีว่นร่วมในการปรบัปรุงพฒันาการด าเนินงาน/การใหบ้รกิาร
ของหน่วยงานไดด้ขีึน้  มากน้อยเพยีงใด 

69.10 

E15 หน่วยงานทีท่่านตดิต่อ  มกีารปรบัปรุงการด าเนินงาน/การใหบ้รกิาร  ใหม้คีวาม
โปร่งใสมากขึน้  มากน้อยเพยีงใด 

71.32 

* หน่วยงานทีท่่านตดิต่อ  มกีารปรบัปรุงการด าเนินงาน/การใหบ้รกิาร  ใหม้ี
ความโปร่งใสมากขึน้  มากน้อยเพยีงใด 

71.32 

 
 
 
 
 
 

-9- 
ตารามแสดงรายละเอียดคะแนนผลการประเมิน  ITA  

 ของเทศบาลต าบลบางปลาม้า  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  (OIT) 
 

ข้อ ประเดน็การตรวจ ความคิดเหน็ (OIT) คะแนนท่ี
ได้ 

9.  การเปิดเผยข้อมูล 77.84 
9.1  ข้อมูลพื้นฐาน  

O1 โครงสรา้ง  77.84 
O2 ขอ้มลูผูบ้รหิาร  85.90 
O3 อ านาจหน้าที ่  71.50 
O4 แผนยุทธศาสตรห์รอืแผนพฒันาหน่วยงาน  67.80 
O5 ขอ้มลูผูม้าตดิต่อ  46.63 
O6 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  72.03 

ข่าวประชาสมัพนัธ์ 
O7 ขา่วประชาสมัพนัธ์  87.46 



การปฏิสมัพนัธข์้อมูล 
O8 Q  A  69.85 
O9 Social Network  59.81 

9.2  การบริหารงาน 
แผนด าเนินงาน 
O10 แผนด าเนินงานประจ าปี  58.72 
O11 รายงานการก ากบัตดิตามการด าเนินงานประจ าปี  

รอบ  6  เดอืน   
 74.81 

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  50.93 
การปฏิบติังาน 
O13 คู่มอืหรอืมาตรการการปฏบิตังิาน  52.01 
การให้บริการ 
O14 คู่มอืหรอืมาตรฐานการใหบ้รกิาร  65.16 
O15 ขอ้มลูเชงิสถติกิารใหบ้รกิาร  34.46 
O16 รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจการใหบ้รกิาร  39.16 
O17 E-Service    17.94 
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ข้อ ประเดน็การตรวจ ความคิดเหน็ (OIT) คะแนนท่ี
ได้ 

9.3  การบริหารงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
O18 แผนการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปี    49.27 
O19 รายงานการก ากบัตดิตามการใชจ่้ายงบประมาณ  

ประจ าปี  รอบ  6  เดอืน 
 37.91 

O20 รายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปี  54.62 
การจดัซ้ือจดัจ้างหรือการจดัหาพสัดุ 



O21 แผนการจดัซือ้จดัจา้งหรอืแผนการจดัหาพสัดุ  54.13 
O22 ประกาศต่างๆ  เกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้งหรอืการ

จดัหาพสัดุ 
 76.53 

O23 สรุปผลการจดัซือ้จดัจา้งหรอืการจดัหาพสัดุราย
เดอืน 

 42.73 

O24 รายงานผลการจดัซือ้จดัจา้งหรอืการจดัหาพสัดุ
ประจ าปี 

 44.76 

9.4 การบริหารและพฒันาทรพัยากรบุคคล 
การบริหารและการพฒันาทรพัยากรบุคคล 
O25 นโยบายการบรหิารทรยัพากรบุคคล  48.83 
O26 การด าเนินการตามนโยบายการบรหิารทรพัยากร

บุคคล 

 50.13 

O27 หลกัเกณฑก์ารบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล  32.52 
O28 รายงานผลการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล

ประจ าปี 

 28.36 

9.5  การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจดัการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
O29 แนวปฏบิตักิารจดัการเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติ  52.43 
O30 ช่องทางแจง้เรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติ  55.01 
O31 ขอ้มลูเชงิสถติเิรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติประจ าปี  31.51 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
O32 ช่องทางการรบัฟังความคดิเหน็  75.24 
O33 การเปิดโอกาสใหเ้กดิการมสีว่นร่วม  52.96 
10.  การป้องกนัการทุจริต  
10.1  การด าเนินการเพื่อป้องกนัการทุจริต 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
O34 เจตจ านงสุจรติของผูบ้รหิาร  62.16 
O35 การมสีว่นร่วมของผูบ้รหิาร  47.14 
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ข้อ ประเดน็การตรวจ ความคิดเหน็ (OIT) คะแนนท่ี

ได้ 



การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกนัการทุจริต 
O36 การประเมนิความเสีย่งการทุจรติประจ าปี  27.62 
O37 การด าเนินการเพือ่จดัการความเสีย่งการทุจรติ  29.79 
การเสริมร้างวฒันธรรมองคก์ร 
O38 การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร  44.09 
แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต 
O39 แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ  58.31 
O40 รายงานการก ากบัตดิตามการด าเนินการป้องกนั

การทุจรติประจ าปี  รอบ  6  เดอืน 
 30.32 

O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกนัการทุจรติ
ประจ าปี   

 34.14 

10.2  มาตรการภายในเพื่อป้องกนัการทุจริต 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกนัการทุจริต 
O42  มาตรการเผยแพร่ขอ้มลูต่อสาธารณะ  41.58 
O43 มาตรการใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมสีว่นร่วม  39.32 
O44 มาตรการสง่เสรมิความโปร่งใสในการจดัซือ้จดั

จา้ง 
 41.74 

O45 มาตรการจดัการเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติ  44.05 
O46 มาตรการป้องกนัการรบัสนิบน  41.64 
O47 มาตรการป้องกนัการขดักนัระหว่างผลประโยชน์

สว่นตนกบัผลประโยชน์สว่นรวม 
 44.35 

O48 มาตรการตรวจสอบการใชดุ้ลพนิิจ  38.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรการสง่เสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  เทศบาลต าบลบางปลามา้  

 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 
-12- 

 
3.  ความคิดเหน็เพ่ิมเติมของผู้ประเมิน 

ผลการประเมนิระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส  (ITA)  ของหน่วยงานเทศบาลต าบล 
บางปลามา้  มคี่าคะแนนเท่ากบั  47.03  คะแนน  อยู่ในระดบั  F  มรีายละเอยีดดงันี้ 

1.  แบบวดัการรบัรูข้องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายใน  (IIT) 
▪ การใชท้รพัยากรของราชการ  มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
หน่วยงานตอ้งจดัท าขอ้ตกลงหรอืประกาศใหบุ้คลากรทราบถงึนโยบายการไม่

น า 
ทรพัยส์นิของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตวั  มกีาจดัท าประกาศขอ้ปฏบิตัใินการขอยมืทรพัยส์นิของ
ทางราชการไปใชใ้นการปฏบิตังิานใหบุ้คคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบใหช้ดัเจน 

2. แบบวดัการรบัรูผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก  (EIT)   
▪ การปรบัปรุงระบบการท างาน  มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
หน่วยงานตอ้งมมีาตรการลดขัน้ตอนในการใหบ้รกิาร  เช่น  การใหบ้รกิาร  ณ  
จุด 

เดยีว (One stop service)  การใหบ้รกิารโดยใชร้ะบบ  IT  จะตอ้งมชี่องทางใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมใน
การเสนอแนะการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที่    

3.  แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ  (OIT)   
▪ การเปิดเผยขอ้มลู  มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
หน่วยงานตอ้งจดัท าเวบ็ไซตอ์งคก์ร  โดยตอ้งน าขอ้มลูต่างๆ  ลงใหค้รบถว้น  
เช่น   

ขอ้มูลพืน้ฐานขององคก์ร  แผนด าเนินงาน  งบประมาณ  บุคลากร  โครงการและกจิกรรม  จะต้องมกีาร
ตรวจสอบและต่ออายุเวบ็ไซตใ์หท้นัก าหนดเวลา พรอ้มทีจ่ะเผยแพร่ขอ้มลูใหป้ระชาชนทราบรวมถงึมกีาร
จดัท าช่องทาง  E –service  ให้แก่ผู้รบับรกิาร  สามารถขอรบับรกิารตามอ านาจหน้าที่หรอืภารกจิของ
หน่วยงานงานช่องทางเวบ็ไซตไ์ด ้  

• การป้องกนัการทุจรติ  มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
ในดา้นการป้องกนัการทุจรติ  ผูบ้รหิารควรแสดงเจตจ านงหรอืค ามัน่สญัญาว่า
จะ 

ปฏบิตังิานดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ  โปร่งใส  และเป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล  มกีารจดัท าแผนปฏิบตัิ
การป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจรติประจ าปี และรายงานการก ากบัตดิตามการด าเนินการป้องกนัการ
ทุจรติประจ าปี  รอบ 6  เดอืน  และรอบ  12  เดอืน  ใหช้ดัเจน  และเผยแพร่ต่อสาธารณะ  พรอ้มทัง้ให้
กลุ่มองคก์ร ชุมชน  มสีว่นร่วมในการป้องกนัการทุจรติ  เช่น  เป็นกรรมการจดัซือ้จดัจา้ง  
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4. วิเคราะห์ประเดน็ท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจดุอ่อนร่วมถึงประเดน็ท่ีต้องพฒันา

ให้ดีขึ้น 
 
จากผลการประเมนิ ITA  ของเทศบาลต าบลบางปลามา้  ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2562  ตามทีผู่ป้ระเมนิไดใ้หค้วามคดิเหน็เพิม่เตมิ  เทศบาลต าบลบางปลามา้  จงึน าประเดน็ทีเ่ป็น
ขอ้บกพร่องหรอืจุดอ่อนทีจ่ะต้องแก้ไขเร่งด่วนมาวเิคราะหเ์พื่อปรบัปรุงและพฒันาเป็นมาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาลต าบลบางปลามา้ 
 
ผู้
ประเมิน 

ความคิดเหน็/ข้อเสนอแนะของผู้
ประเมิน 

คะแนน  
 ปี  พ.ศ.  
2562 

แนวทางปฏิบติัเพื่อส่งเสริม
คณุธรรมและความโปร่งใส 

 
 
 
 
 

IIT 

การใช้ทรพัยสิ์นของราชการ 
มีข้อเสนอแนะดงัน้ี 
        หน่วยงานตอ้งจดัท าขอ้ตกลง
หรอืประกาศใหบุ้คลากรทราบถงึ
นโยบายการไม่น าทรพัยส์นิของ
หน่วยงานไปใชป้ระโยชน์สว่นตวั  มี
กาจดัท าประกาศขอ้ปฏบิตัใินการขอ
ยมืทรพัยส์นิของทางราชการไปใชใ้น
การปฏบิตังิานใหบุ้คคลภายในและ
ภายนอกหน่วยงานทราบใหช้ดัเจน 

60.69 1. มแีนวทางการปฏบิตัใินการขอยมื
ทรพัยส์นิทางราชการใชใ้นการ
ปฏบิตังิาน 



 
EIT 

 
 
 

การปรบัปรงุระบบการท างาน 
มีข้อเสนอแนะดงัน้ี 
        หน่วยงานตอ้งมมีาตรการลด
ขัน้ตอนในการใหบ้รกิาร  เช่น  การ
ใหบ้รกิาร  ณ  จุดเดยีว (One stop 
service)  การใหบ้รกิารโดยใชร้ะบบ  
IT  จะตอ้งมชี่องทางใหป้ระชาชนมี
สว่นร่วมในการเสนอแนะการ
ปฏบิตังิานของเจา้หน้าที่    
 
 

62.55 1.  จดัท าช่องทางในเวบ็ไซตเ์ทศบาล
ต าบลบางปลามา้  ส าหรบัให้
ประชาชนเขา้ไปมสีว่นร่วมในการ
เสนอแนะการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที่ 
2.  มแีบบฟอรม์ต่างๆ  ใหด้าวโหลด 

 
มาตรการสง่เสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  เทศบาลต าบลบางปลามา้  

 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 
 
 
 

-14- 
 

ผู้
ประเมิน 

ความคิดเหน็/ข้อเสนอแนะของผู้
ประเมิน 

คะแนน  
 ปี  พ.ศ.  
2562 

แนวทางปฏิบติัเพื่อส่งเสริม
คณุธรรมและความโปร่งใส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปิดเผยข้อมูล 
มีข้อเสนอแนะดงัน้ี 
          หน่วยงานตอ้งจดัท าเวบ็ไซต์
องคก์ร  โดยตอ้งน าขอ้มลูต่างๆ  ลง
ใหค้รบถว้น  เช่น  ขอ้มลูพืน้ฐานของ
องคก์ร  แผนด าเนินงาน  
งบประมาณ  บุคลากร  โครงการ
และกจิกรรม  จะตอ้งมกีารตรวจสอบ
และต่ออายุเวบ็ไซตใ์หท้นั
ก าหนดเวลา พรอ้มทีจ่ะเผยแพร่
ขอ้มลูใหป้ระชาชนทราบรวมถงึมี
การจดัท าช่องทาง  E –service  
ใหแ้ก่ผูร้บับรกิาร  สามารถขอรบั

24.33  
 
1.  พฒันาระบบใหม้ชี่องทางเพือ่
ตดิต่อหน่วยงาน 
2.  ปรบัปรุงขอ้มลูใหม้รีะบบ E-
service 
3.  มแีบบฟอรม์ต่างๆ  ใหบ้รกิาร
ประชาชน 
 
 
 
 
 



 
 

OIT 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรกิารตามอ านาจหน้าทีห่รอืภารกจิ
ของหน่วยงานงานช่องทางเวบ็ไซต์
ได ้  
การป้องกนัการทุจริต 
มีข้อเสนอแนะดงัน้ี 
          ในดา้นการป้องกนัการทุจรติ  
ผูบ้รหิารควรแสดงเจตจ านงหรอื
ค ามัน่สญัญาว่าจะปฏบิตังิานดว้ย
ความซื่อสตัยส์ุจรติ  โปร่งใส  และ
เป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล  มกีาร
จดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาการทุจรติประจ าปี  ให้
ชดัเจน  และเผยแพร่ต่อสาธารณะ  
พรอ้มทัง้ใหก้ลุ่มองคก์ร ชุมชน  มี
สว่นร่วมในการป้องกนัการทุจรติ  
เช่น  เป็นกรรมการจดัซือ้จดัจา้ง 
 

 
 
 
 
 
1. ผูบ้รหิารประกาศเจตจ านงหรอื
ค ามัน่สญัญาว่าจะปฏบิตังิานดว้ย
ความซื่อสตัยส์ุจรติ  โปร่งใส  และ
เป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล 
2. จดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัแกไ้ข
การทุจรติประจ าปี 
3.  เผยแพร่แผนปฏบิตักิารป้องกนั
แกไ้ขการทุจรติประจ าปีต่อ
สาธารณชน  และรายงานการก ากบั
ตดิตามการด าเนินการป้องกนัการ
ทุจรติประจ าปี  รอบ 6  เดอืน  และ
รอบ  12  เดอืน 
4.  จดัท าประกาศมาตรการเผยแพร่
ขอ้มลูต่อสาธารณะ 
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กระบวยการและขัน้ตอนการรวบรวมส่งข้อมูลส าหรบัเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบ 
ในการจดัท าข้อมูลตาม 

ตวัช้ีวดั 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบใน 



การรวบรวม/ตรวจทาน 
(ส านักปลดัเทศบาล) 

 
 
 

หวัหน้าส านักปลดัเทศบาล 
ปลดัเทศบาล 

ตรวจสอบข้อมูล 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูล 
ผ่านเวบ็ไซต์เทศบาล  
(ส านักปลดัเทศบาล) 
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