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คานา
การประเมิน คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ า ยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessmant : ITA) เป็ นการประเมินที่มจี ุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการ
ปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในหน่วยงานภาครัฐทัวประเทศซึ
่
่งมีการดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องตามมติรฐั มนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ทีเ่ ห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้
ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมิน
เทศบาลตาบลบางปลาม้า จึงได้นาผลการประเมิน ITA ในปี พ.ศ. 2562 มาวิเคราะห์
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดขี ้นึ เพื่อกาหนดเป็ น “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานของเทศบาลตาบลบางปลาม้า” และนาไปสูก่ ารปฏิบตั ติ ่อไป

เทศบาลตาบลบางปลาม้า
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การวิ เคราะห์ผลการประเมิ นคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนิ นงานของเทศบาลตาบลบางปลาม้า
1. ข้อมูลการประเมิ น
สานักงาน ป.ป.ช. กาหนดตัวชีว้ ดั ทัง้ หมด 10 ตัวชีว้ ดั 3 เครื่องมือการวัด
ประเมินผล
เกณฑ์คะแนนการประเมิน 7 ระดับ และเป้ าหมายการผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า 85 คะแนน
ดังนี้
• ตัวชี้วดั จานวน 10 ตัวชี้วดั ได้แก่
แบบวัดการรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายใน (IIT)
ตัวชีว้ ดั ที่ 1 การปฏิบตั หิ น้าที่
ตัวชีว้ ดั ที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชีว้ ดั ที่ 3 การใช้อานาจ
ตัวชีว้ ดั ที่ 4 การใช้ทรัพย์สนิ ของราชการ
ตัวชีว้ ดั ที่ 5 การแก้ไขปั ญหาการทุจริต
แบบวัดการรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายนอก (EIT)
ตัวชีว้ ดั ที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
ตัวชีว้ ดั ที่ 7 ประสิทธิภาพการสือ่ สาร
ตัวชีว้ ดั ที่ 8 การปรับปรุงการทางาน
แบบตรวจการเปิ ดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ตัวชีว้ ดั ที่ 9 การเปิ ดเผยข้อมูล
ตัวชีว้ ดั ที่ 10 การป้ องกันการทุจริต
• เครื่องมือการวัดประเมิ นผล จานวน 3 เครื่องมือ ได้แก่
(1) แบบวัดการรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment : IIT)
(2) แบบวัดการรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment : EIT)
(3) แบบตรวจการเปิ ดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and

Transparency Assessmen : OIT)
• เกณฑ์คะแนนการประเมิน 7 ระดับ ได้แก่
คะแนน
ระดับ
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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-22. ผลการประเมิ น ITA
ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตาบลบางปลาม้า ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ภาพรวมได้คะแนนเฉลีย่ 47.03 คะแนน (อยู่ในระดับ F) ผลการประเมินตามรายตัวชีว้ ดั แยกได้ดงั นี้
• ระดับ A จานวน 0 ตัวชีว้ ดั
• ระดับ B จานวน 1 ตัวชีว้ ดั
1) การปฏิบตั หิ น้าที่
• ระดับ C จานวน 4 ตัวชีว้ ดั
1) การปรับปรุงการทางาน
2) คุณภาพการดาเนินงาน
3) ประสิทธิภาพการสือ่ สาร
4) การแก้ไขปั ญหาการทุจริต
• ระดับ D จานวน 3 ตัวชีว้ ดั
1) การใช้งบประมาณ
2) การใช้ทรัพย์สนิ ของทางราชการ
3) การใช้อานาจ
• ระดับ F จานวน 2 ตัวชีว้ ดั
1) การเปิ ดเผยข้อมูล
2) การป้ องกันการทุจริต
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-3ตารางแสดงรายละเอียดคะแนนผลการประเมิ น ITA
ของเทศบาลตาบลบางปลาม้าประจาปี พ.ศ. 2562 (IIT)
ข้อ

ประเด็นการประเมิ น (IIT)

การปฏิ บตั ิ หน้ าที่
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบตั งิ าน/ให้บริการแก่ผมู้ าติดต่อ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
* โปร่งใสเป็ นไปตามขัน้ ตอนทีก่ าหนด
* โปร่งใสเป็ นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบตั งิ าน/ให้บริการแก่ผมู้ าติดต่อทัวๆไปกั
่
บผู้
มาติดต่อทีร่ จู้ กั เป็ นการส่วนตัวเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด
* บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบตั งิ าน/ให้บริการแก่ผมู้ าติดต่อทัวๆไปกั
่
บผู้
มาติดต่อทีร่ จู้ กั เป็ นการส่วนตัวเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด
I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมนากรปฏิบตั งิ านตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร
* มุ่งผลสาเร็จของงาน

คะแนนที่
ได้
80.36
80.36
80.89
79.83
78.27
78.27
78.60
81.20

I4

I5

I6

ข้อ
I7

* ให้ความสาคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว
* พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง
บุคลการในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิง่ ดังต่อไปนี้ จากผูม้ าติดต่อ เพือ่
และกับการปฏิบตั งิ าน อนุมตั ิ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่
* เงิน
* ทรัพย์สนิ
* ประโยชน์อ่นื ๆ ทีอ่ าจคานวณเป็ นเงินได้ เช่น การลดราคา การับความ
บันเทิง เป็ นต้น
ในช่วงเทศกาลหรือวาระสาคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากร
ในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิง่ ดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดย
ธรรมจรรยา หรือไม่
* เงิน
* ทรัพย์สนิ
* ประโยชน์อ่นื ๆ ทีอ่ าจคานวณเป็ นเงินได้ เช่น การลดราคา หรือรับความ
บันเทิง เป็ นต้น
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สงิ่ ดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ทด่ี แี ละคาดหวังให้มกี ารตอบแทนในอนาคต
หรือไม่
* เงิน
* ทรัพย์สนิ
* ประโยชน์อ่นื ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอานวยความสะดวกเป็ นกรณี
พิเศษ เป็ นต้น
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ท่านรูเ้ กีย่ วกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ของหน่วยงานของท่าน มาก
น้อยเพียงใด
* ท่านรูเ้ กี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ของหน่วยงานของท่านมาก
น้อยเพียงใด
การใช้งบประมาณ
I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคานึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด
* คุม้ ค่า
* ไม่บดิ เบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณทีต่ งั ้ ไว้

76.70
77.90
98.31
98.17
98.84
97.93
98.30

98.56
98.66
97.71
98.31

98.58
98.79
97.56

คะแนนที่
ได้
66.36
66.36
78.65
77.86
79.44
77.86

I9

หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพือ่ ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวก
พ้องมากน้องเพียงใด
* หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพือ่ ประโยชน์สว่ นตัว กลุ่ม หรือพวก
พ้องมากน้องเพียงใด
I10 บุคลกรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินทีเ่ ป็ นเท็จ เช่น ค่าทางาน
ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด
* บุคลกรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินทีเ่ ป็ นเท็จ เช่น ค่าทางาน
ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด
I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซือ้ จัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุใน
ลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
* โปร่งใส ตรวจสอบได้
* เอือ้ ประโยชน์ให้ผปู้ ระกอบการรายใดรายหนึ่ง
I12 หน่วยงานของท่าน เปิ ดโอกาสให้ท่าน มีสว่ นร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
* สอบถาม
* ทักท้วง
* ร้องเรียน
การใช้อานาจ
I13 ผูบ้ งั คับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็ นธรรม มากน้อยเพียงใด
* ผูบ้ งั คับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็ นธรรม มากน้อย
เพียงใด
I14 ท่านได้รบั การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ตามระดับคุณภาพของผลงาน มาก
น้อยเพียงใด
* ท่านได้รบั การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ตามระดับคุณภาพของผลงาน มาก
น้อยเพียงใด
I15 ผูบ้ งั คับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็ นธรรม มากน้อยเพียงใด
* ผูบ้ งั คับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็ นธรรม มากน้อยเพียงใด

ข้อ
I16
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ผูบ้ งั คับบัญชาของท่าน มีการสังการให้
่
ท่านทาธุระส่วนตัวของผูบ้ งั คับบัญชา
มากน้อยเพียงใด

89.23
89.23
92.96
92.96
81.28
81.12
81.45
70.66
72.94
70.51
68.53
75.42
75.42
75.42
73.25
73.25
72.63
72.63

คะแนนที่
ได้
90.48

* ผูบ้ งั คับบัญชาของท่าน มีการสังการให้
่
ท่านทาธุระส่วนตัวของผูบ้ งั คับบัญชา
มากน้อยเพียงใด
I17 ผูบ้ งั คับบัญชาขอท่าน มีการสังการให้
่
ท่านทาในสิง่ ทีไ่ ม่ถูกต้องหรือมีความเสีย่ ง
ต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด
* ผูบ้ งั คับบัญชาขอท่าน มีการสังการให้
่
ท่านทาในสิง่ ทีไ่ ม่ถูกต้องหรือมีความ
เสีย่ งต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด
I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลกั ษณะดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด
* ถูกแทรกแซงจากผูม้ อี านาจ
* มีการซือ้ ขายตาแหน่ง
* เอือ้ ประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สนิ ของราชการไปเป็ นของ
ส่วนตัว หรือนาไปให้กลุ่มพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
* บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สนิ ของราชการไปเป็ นของ
ส่วนตัว หรือนาไปให้กลุ่มพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
I20 ขัน้ ตอนการขออนุญาตเพือ่ ยืมทรัพย์สนิ ของราชการไปใช้ปฏิบตั งิ านในหน่วยงาน
ของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด
* ขัน้ ตอนการขออนุญาตเพือ่ ยืมทรัพย์สนิ ของราชการไปใช้ปฏิบตั งิ านใน
หน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด
I21 กรณีทต่ี อ้ งมีการขอยืมทรัพย์สนิ ของราชการไปใช้ปฏิบตั งิ าน บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
* กรณีทต่ี อ้ งมีการขอยืมทรัพย์สนิ ของราชการไปใช้ปฏิบตั งิ าน บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนาทรัพย์สนิ ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด
* บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนาทรัพย์สนิ ของราชการไปใช้ โดย
ไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด
I23 ท่านรูแ้ นวปฏิบตั ขิ องหน่วยงานของท่าน เกีย่ วกับการใช้ทรัพย์สนิ ของราชการที่
ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
* ท่านรูแ้ นวปฏิบตั ขิ องหน่วยงานของท่าน เกีย่ วกับการใช้ทรัพย์สนิ ของราชการ
ทีถ่ ูกต้อง มากน้อยเพียงใด
I24 หน่วยงานของท่าน มีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สนิ ของราชการ
เพือ่ ป้ องกันไม่ให้มกี ารนาไปใช้ประโยชน์สว่ นตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด

90.48
93.33
93.33
90.57
88.80
93.20
89.70
92.24
92.24
92.24
69.55
69.55
74.75
74.75
89.05
89.05
70.24
70.24
73.18

ข้อ

* หน่วยงานของท่าน มีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สนิ ของราชการ
เพือ่ ป้ องกันไม่ให้มกี ารนาไปใช้ประโยชน์สว่ นตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด
-6ประเด็นการประเมิ น (IIT)

การแก้ไขปัญหาการทุจริ ต
I25 ผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริต
มากน้อยเพียงใด
* ผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริต
มากน้อยเพียงใด
I26 หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่
* ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้ องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มปี ระสิทธิภาพ
* จัดทาแผนงานด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
I27 ปั ญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รบั การแก้ไข มากน้อยเพียงใด
* ปั ญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รบั การแก้ไข มากน้อยเพียงใด
I28 หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มาก
น้อยเพียงใด
* เฝ้ าระวังการทุจริต
* ตรวจสอบการทุจริต
* ลงโทษทางวินยั
I29 หน่วยงานของท่าน มีการนาผลการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบ ทัง้ ภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทางาน เพือ่ ป้ องกันการทุจริตในหน่วยงาน
มากน้อยเพียงใด
* หน่วยงานของท่าน มีการนาผลการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบ ทัง้ ภายใน
และภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทางาน เพือ่ ป้ องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน มากน้อยเพียงใด
I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตทีจ่ ะเกิดขึน้ ในหน่วยงานของท่าน ท่านมี
ความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร
* สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก
* สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้
* มันใจว่
่ าจะมีการดาเนินการอย่างตรงไปตรงมา
* มันใจว่
่ าจะปลอดภัยและไม่มผี ลกระทบต่อตนเอง

73.18

คะแนนที่
ได้
79.50
79.50
79.50
93.86
93.43
940.28
74.93
74.93
76.51
77.59
61.74
74.34
76.14

76.14

74.16
77.44
74.16
74.93
73.12

ข้อ

-7ตารางแสดงรายละเอียดคะแนนผลการประเมิ น ITA
ของเทศบาลตาบลบางปลาม้าประจาปี พ.ศ. 2562 (EIT)
ประเด็นการประเมิ น (EIT)

คุณภาพการดาเนิ นงาน
E1 เจ้าหน้าทีห่ น่วยงานทีท่ ่านติดต่อ ปฏิบตั งิ าน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็น
ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด
* โปร่งใสเป็ นไปตามขัน้ ตอนทีก่ าหนด
* โปร่งใสเป็ นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
E2 เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานทีท่ ่านติดต่อ ปฏิบตั งิ าน/ให้บริการแก่ท่าน กับผูม้ า
ติดต่ออื่นๆอย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด
* เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานทีท่ ่านติดต่อ ปฏิบตั งิ าน/ให้บริการแก่ท่าน กับผูม้ า
ติดต่ออื่นๆอย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด
E3 เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานทีท่ ่านติดต่อ ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการดาเนินการ/ให้บริการ
แก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด
* เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานทีท่ ่านติดต่อ ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการดาเนินการ/
ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อย
เพียงใด
E4 ในระยะเวลา 1 ปี ทผ่ี ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานทีท่ ่านติดต่อ
ร้องขอให้จ่ายหรือให้สงิ่ ดังต่อไปนี้ เพือ่ แลกกับการปฏิบตั งิ าน การอนุมตั ิ
อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่
* เงิน
* ทรัพย์สนิ
* ประโยชน์อ่นื ๆ ทีอ่ าจคานวณเป็ นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความ
บันเทิง เป็ นต้น
E5 หน่วยงานทีท่ ่านติดต่อ มีการดาเนินงาน โดยคานึงถึงประโยชน์ของประชาชน
และส่วนรวมเป็ นหลัก มากน้อยเพียงใด

คะแนนที่
ได้
74.86
75.09
74.63
74.63
75.59
75.59
74.95
74.95

98.20

98.20
98.61
98.14
73.96

* หน่วยงานทีท่ ่านติดต่อ มีการดาเนินงาน โดยคานึงถึงประโยชน์ของประชาชน
และส่วนรวมเป็ นหลัก มากน้อยเพียงใด
ประสิ ทธิ ภาพการสื่อสาร
E6 การเผยแพร่ขอ้ มูลของหน่วยงานทีท่ ่านติดต่อ มีลกั ษณะดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด
* เข้าถึงง่าย ไม่ซบั ซ้อน
* มีช่องทางหลากหลาย
E7 หน่วยงานทีท่ ่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลทีส่ าธารณชนควร
รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด
* หน่วยงานทีท่ ่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลทีส่ าธารณชนควร
รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด
E8 หน่วยงานทีท่ ่านติดต่อ มีช่องทางรับฟั งคาติชมหรือความคิดเห็นเกีย่ วกับการ
ดาเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่
* หน่วยงานทีท่ ่านติดต่อ มีช่องทางรับฟั งคาติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดาเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่
-8ข้อ
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ประเด็นการประเมิ น (EIT)

หน่วยงานทีท่ ่านติดต่อ มีการชีแ้ จงและตอบคาถาม เมื่อมีขอ้ กังวลสงสัย
เกีย่ วกับการดาเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด
* หน่วยงานทีท่ ่านติดต่อ มีการชีแ้ จงและตอบคาถาม เมื่อมีขอ้ กังวลสงสัย
เกีย่ วกับการดาเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด
E10 หน่วยงานทีท่ ่านติดต่อ มีช่องทางให้ผมู้ าติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานหรือไม่
* หน่วยงานทีท่ ่านติดต่อ มีช่องทางให้ผมู้ าติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานหรือไม่
การปรับปรุงการทางาน
E11 เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานทีท่ ่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบตั งิ าน/การ
ให้บริการให้ดขี น้ึ มากน้อยเพียงใด
* เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานทีท่ ่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบตั งิ าน/
การให้บริการให้ดขี น้ึ มากน้อยเพียงใด
E12 หน่วยงานทีท่ ่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธกี ารและขัน้ ตอนการดาเนินงาน/การ
ให้บริการดีขน้ึ มากน้อยเพียงใด
* หน่วยงานทีท่ ่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธกี ารและขัน้ ตอนการดาเนินงาน/การ
ให้บริการดีขน้ึ มากน้อยเพียงใด

73.96
72.58
72.58
73.23
71.15
72.04
72.04
88.84
88.84

คะแนนที่
ได้
72.45
72.45
82.51
82.51
72.10
72.10
72.10
71.46
71.46

E13

E14

E15

หน่วยงานทีท่ ่านติดต่อ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน/การให้บริการ
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึน้ หรือไม่
* หน่วยงานทีท่ ่านติดต่อ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึน้ หรือไม่
หน่วยงานทีท่ ่านติดต่อ เปิ ดโอกาสให้ผรู้ บั บริการ ผูม้ าติดต่อ หรือผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีสว่ นร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงานได้ดขี น้ึ มากน้อยเพียงใด
* หน่วยงานทีท่ ่านติดต่อ เปิ ดโอกาสให้ผรู้ บั บริการ ผูม้ าติดต่อ หรือผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีสว่ นร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงานได้ดขี น้ึ มากน้อยเพียงใด
หน่วยงานทีท่ ่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดาเนินงาน/การให้บริการ ให้มคี วาม
โปร่งใสมากขึน้ มากน้อยเพียงใด
* หน่วยงานทีท่ ่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดาเนินงาน/การให้บริการ ให้มี
ความโปร่งใสมากขึน้ มากน้อยเพียงใด

89.26
89.26
69.10

69.10

71.32
71.32

-9ตารามแสดงรายละเอียดคะแนนผลการประเมิ น ITA
ของเทศบาลตาบลบางปลาม้า ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (OIT)
ข้อ

ประเด็นการตรวจ

9. การเปิ ดเผยข้อมูล
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผูบ้ ริหาร
O3 อานาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลผูม้ าติดต่อ
O6 กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

ความคิ ดเห็น (OIT)

คะแนนที่
ได้
77.84
77.84
85.90
71.50
67.80
46.63
72.03
87.46

การปฏิ สมั พันธ์ข้อมูล
O8 Q A
O9 Social Network
9.2 การบริ หารงาน
แผนดาเนิ นงาน
O10 แผนดาเนินงานประจาปี
O11 รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานประจาปี
รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
การปฏิ บตั ิ งาน
O13 คู่มอื หรือมาตรการการปฏิบตั งิ าน
การให้บริ การ
O14 คู่มอื หรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิตกิ ารให้บริการ
O16 รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Service

69.85
59.81

58.72
74.81
50.93
52.01
65.16
34.46
39.16
17.94
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ประเด็นการตรวจ

9.3 การบริ หารงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
O19 รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ความคิ ดเห็น (OIT)

คะแนนที่
ได้

49.27
37.91
54.62

O21
O22

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
54.13
ประกาศต่างๆ เกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างหรือการ
76.53
จัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซือ้ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย
42.73
เดือน
O24 รายงานผลการจัดซือ้ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
44.76
ประจาปี
9.4 การบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริ หารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัยพากรบุคคล
48.83
O26 การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
50.13
บุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
32.52
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28.36
ประจาปี
9.5 การส่งเสริ มความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริ ต
O29 แนวปฏิบตั กิ ารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
52.43
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
55.01
O31 ข้อมูลเชิงสถิตเิ รื่องร้องเรียนการทุจริตประจาปี
31.51
การเปิ ดโอกาสให้เกิ ดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟั งความคิดเห็น
75.24
O33 การเปิ ดโอกาสให้เกิดการมีสว่ นร่วม
52.96
10. การป้ องกันการทุจริ ต
10.1 การดาเนิ นการเพื่อป้ องกันการทุจริ ต
เจตจานงสุจริ ตของผู้บริ หาร
O34 เจตจานงสุจริตของผูบ้ ริหาร
62.16
O35 การมีสว่ นร่วมของผูบ้ ริหาร
47.14
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เทศบาลตาบลบางปลาม้า
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ประเด็นการตรวจ

ความคิ ดเห็น (OIT)

คะแนนที่
ได้

การประเมิ นความเสี่ยงเพื่อการป้ องกันการทุจริ ต
O36 การประเมินความเสีย่ งการทุจริตประจาปี
O37 การดาเนินการเพือ่ จัดการความเสีย่ งการทุจริต
การเสริ มร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิ บตั ิ การป้ องกันการทุจริ ต
O39 แผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริต
O40 รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้ องกัน
การทุจริตประจาปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดาเนินการป้ องกันการทุจริต
ประจาปี
10.2 มาตรการภายในเพื่อป้ องกันการทุจริ ต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริ มความโปร่งใสและป้ องกันการทุจริ ต
O42 มาตรการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะ
O43 มาตรการให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียมีสว่ นร่วม
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซือ้ จัด
จ้าง
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O46 มาตรการป้ องกันการรับสินบน
O47 มาตรการป้ องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์สว่ นรวม
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

27.62
29.79
44.09
58.31
30.32
34.14

41.58
39.32
41.74
44.05
41.64
44.35
38.15
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-123. ความคิ ดเห็นเพิ่ มเติ มของผู้ประเมิ น
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานเทศบาลตาบล
บางปลาม้า มีค่าคะแนนเท่ากับ 47.03 คะแนน อยู่ในระดับ F มีรายละเอียดดังนี้
1. แบบวัดการรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายใน (IIT)
▪ การใช้ทรัพยากรของราชการ มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
หน่วยงานต้องจัดทาข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่
นา
ทรัพย์สนิ ของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มีกาจัดทาประกาศข้อปฏิบตั ใิ นการขอยืมทรัพย์สนิ ของ
ทางราชการไปใช้ในการปฏิบตั งิ านให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชดั เจน
2. แบบวัดการรับรูผ้ มู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายนอก (EIT)
▪ การปรับปรุงระบบการทางาน มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
หน่วยงานต้องมีมาตรการลดขัน้ ตอนในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ
จุด
เดียว (One stop service) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีสว่ นร่วมใน
การเสนอแนะการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
3. แบบตรวจการเปิ ดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
▪ การเปิ ดเผยข้อมูล มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
หน่วยงานต้องจัดทาเว็บไซต์องค์กร โดยต้องนาข้อมูลต่างๆ ลงให้ครบถ้วน
เช่น
ข้อมูลพืน้ ฐานขององค์กร แผนดาเนินงาน งบประมาณ บุคลากร โครงการและกิจกรรม จะต้องมีการ
ตรวจสอบและต่ออายุเว็บไซต์ให้ทนั กาหนดเวลา พร้อมทีจ่ ะเผยแพร่ขอ้ มูลให้ประชาชนทราบรวมถึงมีการ
จัดทาช่องทาง E –service ให้แก่ผู้รบั บริการ สามารถขอรับบริการตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงานงานช่องทางเว็บไซต์ได้
• การป้ องกันการทุจริต มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
ในด้านการป้ องกันการทุจริต ผูบ้ ริหารควรแสดงเจตจานงหรือคามันสั
่ ญญาว่า
จะ
ปฏิบตั งิ านด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิ
การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการทุจริตประจาปี และรายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้ องกันการ
ทุจริตประจาปี รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ให้ชดั เจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทัง้ ให้
กลุ่มองค์กร ชุมชน มีสว่ นร่วมในการป้ องกันการทุจริต เช่น เป็ นกรรมการจัดซือ้ จัดจ้าง
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-134. วิ เคราะห์ประเด็นที่เป็ นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนร่วมถึงประเด็นที่ต้องพัฒนา
ให้ดีขึ้น
จากผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตาบลบางปลาม้า ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 ตามทีผ่ ปู้ ระเมินได้ให้ความคิดเห็นเพิม่ เติม เทศบาลตาบลบางปลาม้า จึงนาประเด็นทีเ่ ป็ น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนทีจ่ ะต้องแก้ไขเร่งด่วนมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเป็ นมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาลตาบลบางปลาม้า
ผู้
ประเมิ น

IIT

ความคิ ดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้
ประเมิ น
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
มีข้อเสนอแนะดังนี้
หน่วยงานต้องจัดทาข้อตกลง
หรือประกาศให้บุคลากรทราบถึง
นโยบายการไม่นาทรัพย์สนิ ของ
หน่วยงานไปใช้ประโยชน์สว่ นตัว มี
กาจัดทาประกาศข้อปฏิบตั ใิ นการขอ
ยืมทรัพย์สนิ ของทางราชการไปใช้ใน
การปฏิบตั งิ านให้บุคคลภายในและ
ภายนอกหน่วยงานทราบให้ชดั เจน

คะแนน
ปี พ.ศ.
2562
60.69

แนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อส่งเสริ ม
คุณธรรมและความโปร่งใส
1. มีแนวทางการปฏิบตั ใิ นการขอยืม
ทรัพย์สนิ ทางราชการใช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน

EIT

การปรับปรุงระบบการทางาน
มีข้อเสนอแนะดังนี้
หน่วยงานต้องมีมาตรการลด
ขัน้ ตอนในการให้บริการ เช่น การ
ให้บริการ ณ จุดเดียว (One stop
service) การให้บริการโดยใช้ระบบ
IT จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการเสนอแนะการ
ปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่

62.55

1. จัดทาช่องทางในเว็บไซต์เทศบาล
ตาบลบางปลาม้า สาหรับให้
ประชาชนเข้าไปมีสว่ นร่วมในการ
เสนอแนะการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
2. มีแบบฟอร์มต่างๆ ให้ดาวโหลด

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เทศบาลตาบลบางปลาม้า
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-14ผู้
ประเมิ น

ความคิ ดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้
ประเมิ น
การเปิ ดเผยข้อมูล
มีข้อเสนอแนะดังนี้
หน่วยงานต้องจัดทาเว็บไซต์
องค์กร โดยต้องนาข้อมูลต่างๆ ลง
ให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลพืน้ ฐานของ
องค์กร แผนดาเนินงาน
งบประมาณ บุคลากร โครงการ
และกิจกรรม จะต้องมีการตรวจสอบ
และต่ออายุเว็บไซต์ให้ทนั
กาหนดเวลา พร้อมทีจ่ ะเผยแพร่
ข้อมูลให้ประชาชนทราบรวมถึงมี
การจัดทาช่องทาง E –service
ให้แก่ผรู้ บั บริการ สามารถขอรับ

คะแนน
ปี พ.ศ.
2562
24.33

แนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อส่งเสริ ม
คุณธรรมและความโปร่งใส

1. พัฒนาระบบให้มชี ่องทางเพือ่
ติดต่อหน่วยงาน
2. ปรับปรุงข้อมูลให้มรี ะบบ Eservice
3. มีแบบฟอร์มต่างๆ ให้บริการ
ประชาชน

OIT

บริการตามอานาจหน้าทีห่ รือภารกิจ
ของหน่วยงานงานช่องทางเว็บไซต์
ได้
การป้ องกันการทุจริ ต
มีข้อเสนอแนะดังนี้
ในด้านการป้ องกันการทุจริต
ผูบ้ ริหารควรแสดงเจตจานงหรือ
คามันสั
่ ญญาว่าจะปฏิบตั งิ านด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ
เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการ
จัดทาแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาการทุจริตประจาปี ให้
ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ
พร้อมทัง้ ให้กลุ่มองค์กร ชุมชน มี
ส่วนร่วมในการป้ องกันการทุจริต
เช่น เป็ นกรรมการจัดซือ้ จัดจ้าง

1. ผูบ้ ริหารประกาศเจตจานงหรือ
คามันสั
่ ญญาว่าจะปฏิบตั งิ านด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ
เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. จัดทาแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันแก้ไข
การทุจริตประจาปี
3. เผยแพร่แผนปฏิบตั กิ ารป้ องกัน
แก้ไขการทุจริตประจาปี ต่อ
สาธารณชน และรายงานการกากับ
ติดตามการดาเนินการป้ องกันการ
ทุจริตประจาปี รอบ 6 เดือน และ
รอบ 12 เดือน
4. จัดทาประกาศมาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เทศบาลตาบลบางปลาม้า
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กระบวยการและขัน้ ตอนการรวบรวมส่งข้อมูลสาหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะ

เจ้าหน้ าที่ผ้รู บั ผิดชอบ
ในการจัดทาข้อมูลตาม
ตัวชี้วดั

เจ้าหน้ าที่ผ้รู บั ผิดชอบใน

การรวบรวม/ตรวจทาน
(สานักปลัดเทศบาล)

หัวหน้ าสานักปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาล
ตรวจสอบข้อมูล

เจ้าหน้ าที่เผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์เทศบาล
(สานักปลัดเทศบาล)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เทศบาลตาบลบางปลาม้า
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

