
ผลการตรวจประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrityand Transpa rency Assessment  ITA)  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  

ของเทศบาลต าบลพระแท่น 



เทศบาลต าบลพระแท่น  เดนิรณรงค์ประกาศแสดง
เจตจ านงสุจริตต่อต้านคอรัปชั่น 



เทศบาลต าบลพระแท่น เดนิรณรงค์ประกาศแสดงเจตจ านงสุจริต
ต่อต้านคอรัปช่ัน ในวันเข้าพรรษา ประจ าปี 2562 



โรงเรียนภายในเขตเทศบาลต าบลพระแท่น  เดนิรณรงค์ประกาศแสดง
เจตจ านงสุจริตต่อต้านคอรัปช่ัน ในวันเข้าพรรษา ประจ าปี 2562 



ประชาชนเดนิรณรงค์ประกาศแสดงเจตจ านงสุจริตต่อต้าน
คอรัปช่ัน ในวันเข้าพรรษา ประจ าปี 2562 



เทศบาลต าบลพระแท่น ร่วมกับ โรงเรียนพระแท่นดงรังร่วมวทิยาคาร 

ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานราชการในอ าเภอท่ามะกา  

ประกาศแสดงเจตจ านงสุจริตต่อต้านคอรัปช่ัน ในงานคอนเสร์ิต ช่อง 3 

สนุก บุก ทั่วไป “ชาวพระแท่นร่วมใจต้านภยัยาเสพตดิ” ประจ าปี 2562 



เดนิรณรงค์ประกาศแสดงเจตจ านงสุจริตต่อต้านคอรัปช่ัน ในงาน
คอนเสร์ิต ช่อง 3 สนุก บุก ทั่วไป  

“ชาวพระแท่นร่วมใจต้านภยัยาเสพตดิ” ประจ าปี 2562 



เดนิรณรงค์ประกาศแสดงเจตจ านงสุจริตต่อต้านคอรัปช่ัน ในงาน
คอนเสร์ิต ช่อง 3 สนุก บุก ทั่วไป  

“ชาวพระแท่นร่วมใจต้านภยัยาเสพตดิ” ประจ าปี 2562 



เดนิรณรงค์ประกาศแสดงเจตจ านงสุจริตต่อต้านคอรัปช่ัน ในงาน
คอนเสร์ิต ช่อง 3 สนุก บุก ทั่วไป  

“ชาวพระแท่นร่วมใจต้านภยัยาเสพตดิ” ประจ าปี 2562 



เดนิรณรงค์ประกาศแสดงเจตจ านงสุจริตต่อต้านคอรัปช่ัน ในงาน
คอนเสร์ิต ช่อง 3 สนุก บุก ทั่วไป  

“ชาวพระแท่นร่วมใจต้านภยัยาเสพตดิ” ประจ าปี 2562 



เทศบาลต าบลพระแท่น จัดกิจกรรมซุ้มระบายสีต่อต้านคอรัปช่ัน   

“โตไปไม่โกง” ในงานวันเดก็แห่งชาต ิ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลพระแท่น 



เทศบาลต าบลพระแท่น จัดกิจกรรมซุ้มระบายสีต่อต้านคอรัปช่ัน   

“โตไปไม่โกง” ในงานวันเดก็แห่งชาต ิ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลพระแท่น 



เทศบาลต าบลพระแท่น จัดกิจกรรมซุ้มระบายสีต่อต้านคอรัปช่ัน   

“โตไปไม่โกง” ในงานวันเดก็แห่งชาต ิ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลพระแท่น 



เทศบาลต าบลพระแท่น ร่วมกับ ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน  

รพสต.บ้านพระแท่น และ อสม. เดนิรณรงค์ประกาศแสดงเจตจ านง
สุจริตต่อต้านคอรัปช่ัน และให้ความรู้ป้องกันโรคโควดิ 19 



เทศบาลต าบลพระแท่น ร่วมกับ ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน  

รพสต.บ้านพระแท่น และ อสม. เดนิรณรงค์ประกาศแสดงเจตจ านง
สุจริตต่อต้านคอรัปช่ัน และให้ความรู้ป้องกันโรคโควดิ 19 



เทศบาลต าบลพระแท่น ร่วมกับ ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน  

รพสต.บ้านพระแท่น และ อสม. เดนิรณรงค์ประกาศแสดงเจตจ านง
สุจริตต่อต้านคอรัปช่ัน และให้ความรู้ป้องกันโรคโควดิ 19 



เทศบาลต าบลพระแท่น ร่วมกับ ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน  

รพสต.บ้านพระแท่น และ อสม. เดนิรณรงค์ประกาศแสดงเจตจ านง
สุจริตต่อต้านคอรัปช่ัน และให้ความรู้ป้องกันโรคโควดิ 19 



เทศบาลต าบลพระแท่น ร่วมกับ ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน  

รพสต.บ้านพระแท่น และ อสม. เดนิรณรงค์ประกาศแสดงเจตจ านง
สุจริตต่อต้านคอรัปช่ัน และให้ความรู้ป้องกันโรคโควดิ 19 



ศูนย์รับเร่ืองราวร้องเรียน/ร้องทุกข์   
เทศบาลต าบลพระแท่น 

สถานท่ีตั้ง 
ณ ท่ีท าการเทศบาลต าบลพระแท่น 

ถนนก าแพงแสน-พนมทวน  
99 หมู่ท่ี 10  ต าบลพระแท่น 

 อ  าเภอท่ามะกา  จงัหวดักาญจนบุรี 



รับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

2 

6 

3 

5 

ประสานหน่วยงานที่
รับผดิชอบด าเนินการ
ตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

แจ้งผลให้ศูนย์รับเร่ือง
ร้องเรียนเทศบาล

ต าบลพระแท่น ทราบ 
(15 วนั) 

4 

ยุตเิร่ือง 
แจ้งผู้ร้องเรียน 
/ร้องทุกข์ ทราบ 

ไม่ยุต ิ
แจ้งเร่ืองผู้ร้องเรียน  
ร้องทุกข์ ทราบ 

ส้ินสุดการด าเนินการ
รายงานผลให้ 

อ าเภอท่ามะกาทราบ 

1 
แผนผงักระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ประชาชนได้รับ 
การบริการสะดวก 
 รวดเร็ว เสมอภาค  
เป็นธรรมและเป็นสุข 

20 



โทรศัพท์ 034-601988 

โครงสร้างช่องทาง 
การให้บริการ 

เข้ามารับบริการด้วยตนเอง (Walk in) ยืน่
โดยตรง (ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ เทศบาลต าบลพระแท่น) 

 Banner รับเร่ืองร้องเรียนผ่านหน้า 
  - https :/www.pratan.go.th 
  - Facebook เทศบาลต าบลพระแท่น 

ส่งไปรษณย์ี   ส านักงานเทศบาลต าบลพระแท่น  
99 หมู่ที ่10 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา  
จ.กาญจนบุรี   71130 

ศูนย์รับเร่ืองราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ช่องทางการร้องเรียน 
ศูนย์ปฏิบัตกิาร   ในการ

แก้ไขปัญหา            
ความทุกข์ของ
ประชาชน 

21 

ร้องเรียนผ่านทาง Line (ศูนย์รับฟัง ปัญหา) 

Email ของหน่วยงาน  pratan.go.th 

 ร้องเรียนผ่านตู้ / กล่องรับความคดิเห็น 



   

สายด่วน ของเทศบาลต าบลพระแท่น 



   

ยื่นโดยตรง ณ ศูนย์รับเร่ืองราวร้องเรียน/ร้องทกุข์ 
ณ เทศบาลต าบลพระแท่น 



   

ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ เทศบาลต าบลพระแท่น 



   
ร้องเรียนผ่านทาง Facebook  

เทศบาลต าบลพระแท่น 



   

สถานท่ีตั้ง 
ณ ท่ีท าการเทศบาลต าบลพระแท่น 

ถนนก าแพงแสน-พนมทวน  
99 หมู่ท่ี 10  ต าบลพระแท่น 

 อ  าเภอท่ามะกา  จงัหวดักาญจนบุรี 

ร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์ปกต ิ(จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 



   
รับเร่ืองราวร้องทุกข์ผ่านทาง Line กลุ่มกจิการประปา 

เทศบาลต าบลพระแท่น 



   

Ex. ร้องเรียนท่อประปาแตก 
มายังกลุ่ม Line กจิการประปา 



   
รับเร่ืองราวร้องทุกข์ผ่านทาง Line กลุ่มงานไฟฟ้า กองช่าง 

เทศบาลต าบลพระแท่น 



   
Ex. แจ้งไฟฟ้าขดัข้อง 



   



   

ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความคิดเหน็ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 



   



เทศบาลต าบลพระแท่น รับเร่ืองราวร้องเรียนร้องทุกข์ ตอบทุกปัญหา 

โดยผ่าน Line official (จุดบริการเบด็เสร็จ) 



เทศบาลต าบลพระแท่น รับเร่ืองราวร้องเรียนร้องทุกข์ ตอบทุกปัญหา 

โดยผ่าน Line official (จุดบริการเบด็เสร็จ) เร่ิมด าเนินการเม่ือวันที่  
8 พฤษภาคม 2563 



เทศบาลต าบลพระแท่น รับเร่ืองราวร้องเรียนร้องทุกข์ ตอบทุกปัญหา โดยผ่าน 

Line official (จุดบริการเบ็ดเสร็จ) เร่ิมด าเนินการเม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 



เทศบาลต าบลพระแท่น รับเร่ืองราวร้องเรียนร้องทุกข์ ตอบทุกปัญหา โดยผ่าน 

Line official (จุดบริการเบ็ดเสร็จ) เร่ิมด าเนินการเม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 



เทศบาลต าบลพระแท่น รับเร่ืองราวร้องเรียนร้องทุกข์ ตอบทุกปัญหา โดยผ่าน 

Line official (จุดบริการเบ็ดเสร็จ) เร่ิมด าเนินการเม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 



สายด่วน เทศบาลต าบลพระแท่น (สติก๊เกอร์) 



สายด่วน เทศบาลต าบลพระแท่น (สติก๊เกอร์) 





สายด่วน เทศบาลต าบลพระแท่น (สติก๊เกอร์) 



เทศบาลต าบลพระแท่น  ได้ระดับผลการประเมนิ  87.6  คะแนน A   



เทศบาลต าบลพระแท่น  ได้ระดับผลการประเมนิ  87.6  คะแนน A   

อันดับ  ตัวชีวั้ด          คะแนนการ 
1.  ป้องกันการทุจริต     93.75 
2.  การปฏบิัตหิน้าที่     91.00 
3.  ประสิทธิภาพการส่ือสาร    90.95 
4.  การเปิดเผยข้อมูล    88.50 
5.  คุณภาพการด าเนินงาน    86.94 
6.  การใช้อ านาจ     85.67 
7.  การปรับปรุงการท างาน    84.33 
8.  การใช้งบประมาณ    83.96 
9.  การใช้ทรัพย์สินของราชการ   79.01 
10.  การแก้ไขปัญหาการทุจริต    75.74 
คะแนนสูงสุด  93.75 คะแนน    คะแนนต ่าสุด  75.74 คะแนน 



เทศบาลต าบลพระแท่น  ได้ระดับผลการประเมนิ  87.6  คะแนน A   



แบบวัดการรับรู้ IIT 
 

รายละเอียดผลการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ 2562  คะแนนรวม  IIT 83.08 

 
1. การปฏบิัตหิน้าที่   คะแนนเฉล่ีย  91.00 
2. การใช้งบประมาณ   คะแนนเฉล่ีย  83.96 
3. การใช้อ านาจ    คะแนนเฉล่ีย  85.67 
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ คะแนนเฉล่ีย  79.01 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  คะแนนเฉล่ีย  75.74 



 

มีค่าคะแนนเท่ากับ 87.6 คะแนน อยู่ในระดบั A มีรายละเอียดดังนี ้
 

- แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีข้อเสนอแนะดังนี ้
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  มีข้อเสนอแนะดังนี ้

 หน่วยงานต้องมีแผนหรือมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างมี
คุณภาพจัดท ามาตรการในการป้องกันปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน
ให้ชัดเจนและวางแนวทางในการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เฝ้าระวังการทุจริต 
รวมถึงให้น าข้อเสนอแนะของบุคลากรทั ้งภายในและภายนอก
หน่วยงานมาพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงานของท่านให้ชัดเจน 

ผลการประเมินระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  
ของหน่วยงาน เทศบาลต าบลพระแท่น 



แบบวัดการรับรู้ EIT 
 

รายละเอียดผลการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ 2562  คะแนนรวม  EIT 87.41 

 
1. คุณภาพการด าเนินงาน  คะแนนเฉล่ีย  86.94 
2. ประสทิธิภาพการส่ือสาร  คะแนนเฉล่ีย  90.95 
3. การปรับปรุงการท างาน  คะแนนเฉล่ีย  84.33 



- แบบวดัการรับรู้ผู้มีสว่นได้สว่นเสียภายนอก (EIT)  
โดยมีข้อเสนอแนะน าดงันี ้
3. การปรับปรุงระบบการท างาน  มีข้อเสนอแนะดงันี ้
 หน่วยงานต้องมีมาตรการลดขัน้ตอนในการให้บริการ เช่น 
การให้บริการ ณ จุดเดียว(one stop service) การให้บริการ
โดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่ 



แบบวัดการรับรู้ OIT 
 

รายละเอียดผลการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 คะแนนรวม  OIT 91.13 

 
1. การเปิดเผยข้อมูล   คะแนนเฉล่ีย  88.50 
2. การป้องกันการทุจริต  คะแนนเฉล่ีย  93.75 



1. การเปิดเผยข้อมูล 
 หน่วยงานต้องจัดท าเว็บไซต์องค์กร โดยต้องน า
ข้อมูลต่างๆ ลงให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลพืน้ฐานของ
องค์กร แผนด าเนินงาน งบประมาณ บุคลากรโครงการ
และกิจกรรมจะต้องมีการตรวจสอบและต่ออายุเว็บไซต์
ให้ทนั 

- แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยมีข้อเสนอแนะน าดังนี ้


