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คำนำ 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เป็น หน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย 
และเป็นหน่วยงานที่มีนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความสำคัญในการผลักดันการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไป
อย่างมีคุณธรรมและความ โปร่งใส เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันปัญหาการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหินแฮ่. เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ตั้งแต่ปี 2558-ปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลผลการประเมินไปใช้ใน การพัฒนาและ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  รวมถึงเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์เชิง บวกและความน่าเชื่อถือของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่            ในการเป็นหน่วยงานที่มี
ธรรมาภิบาลในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม โดย การนำผลการการประเมิน ITA ของปีที่ผ่านมา มาวิเคราะห์
ข้อบกพร่อง จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแล้วนำมากำหนด เป็น “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่. ประจำปี 2563”  

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทสรุปผู้บริหาร 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำป ี2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ทำหน้าที่ในการจัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก   มีการรักษาความ
สะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันโรคและระงับ
โรคติดต่อ  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก
และเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมและอ่ืน ๆ ตามอำนาจหน้าที่ โดยในการ
ดำเนินงานที่ผ่านมานั้น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ มุ่งเน้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็น
ธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เป็นหน่วยงานของรัฐที่
เป็นแบบอย่างด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้นำผลการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ หน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปี 2562 มาวิเคราะห์จุดอ่อนของ
การดำเนินงาน มาจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในในหน่วยงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคก
หินแฮ่ ประจำปี 2563 เพื่อให้บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม จำนวน 3 มาตรการ ดังนี้  

(1) มาตรการปรับปรุงการทำงาน  

(2) มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ภายในและบุคคลภายนอก  

(3) มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  ปี 2562 

1. ข้อมูลพื้นฐานของการประเมิน    

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา เครื่องมือ
การประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้ หน่วยงานภาครัฐ
มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมิน เชิงบวกท่ีครอบคลุมการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานตั้งแต่การบริหารงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจน ประเมิน “ระบบงาน” 
โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างที่โปร่งใส รวมถึง ขั้นตอน และการปฏิบัติงานและ
การให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงานที่
มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการป้องกัน การทุจริตและป้องกันการ
ปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เป็น หน่วยงานที่ให้
ความสำคัญกับการกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณธรรม ทั้งในการบริหารงานภายในหน่วยงาน และการดำาเนินงาน
ตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่. ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสังคม โดยการเข้ารับ
การ ประเมิน ITA ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ปี 2562 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดเครื่องมือในการประเมิน ITA 
ออกเป็น 3 เครื่องมือเพื่อเก็บ ข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี้  

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 
IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล จากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วดัการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้ อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้
ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล จาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และ
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน  

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบว่ามีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยง ไปสู่แหล่งที่อยู่ของการ
เปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล จากเว็บไซด์ของ
หน่วยงาน เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผย
ข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดระดับผลการประเมิน ITA แบ่งออกเป็น 7 
ระดับ ดังนี้ 

 



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 

1.-49.99 F 
 

สำนักงาน ป.ป.ช.ได้กำหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อนที่ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
ว่าภายในปี พ.ศ.2565 หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการประเมินITAผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) 

2. ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ปี 2562    
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่. 

โดยภาพรวมได้ คะแนนเท่ากับ 82.25 คะแนน ระดับผลการประเมิน: B  
ตัวช้ีวัดที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก  
- อันดับ 1 การปฏิบัติหน้าที่      91.91 คะแนน  
- อันดับ 2 การป้องกันการทุจริต 87.50 คะแนน  
- อันดับ 3 การปรับปรุงการทำงาน 86.79 คะแนน  
ตัวช้ีวัดที่ได้รับคะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน (5 ตัวช้ีวัด)  
- อันดับ 6 การใช้งบประมาณ 84.79 คะแนน  
- อันดับ 7 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 81.49 คะแนน  
- อันดับ 8 การใช้อำนาจ 78.39 คะแนน  
- อันดับ 9 การแก้ไขปัญหากรทุจริต 78.31 คะแนน 
- อันดับ 10 การเปิดเผยข้อมูล 69.70 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงรายละเอยีดคะแนนผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่. ปี 2562 
จำแนกตามเครื่องมือการประเมิน 

ประเด็นการประเมิน IIT (การรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน) คะแนนที่ได้ 
I1 บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีกำหนด 81.38 
I2 บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานกับผู้มาติดต่อเท่าเทียมกัน 86.44 
I3 บุคลากรในหน่วยงานมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานมุ่งความสำเร็จของงาน ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว พร้อมรับผิด หาก
ความผิดพลาดเกิดจากตนเอง  

83.63 

I4 บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการเรียกรับ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต 100 
I5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญ บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการรับ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ 100 
I6 บุคลากรในหน่วยงานมีการให้ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ แก่บุคคลภายนอก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและคาดหวังให้มีการตอบ 
แทนในอนาคต 

100 

I7 ท่านรู้จักเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน  71.15 
 I8 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 84.77 
I9 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องหรือไม่ 90.69 
I10 บุคลากรในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายท่ีเป็นเท็จ มากน้อยเพียงใด 95.74 
I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซ้ือจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และตรวจรับพัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ 
รายใดรายหน่ึง 

88.14 

I12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 78.23 
I13 ผู้บังคับบัญชาของท่านมอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม  75.41 
I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน 64.36 
I15 ผู้บังคับบัญชามีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเป็นธรรม  78.79 
I16 ผู้บังคับบัญชามีการสั่งการให้ท่านทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา  79.59 
I17 ผู้บังคับบัญชามีการสั่งการให้ท่านทำในสิ่งท่ีไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต  89.79 
I18 การบริหารงานบุคคลไม่ได้รับการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ ไม่มีการซ้ือขายตำแหน่ง ไม่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มพวกพ้อง  82.40 
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว 94.08 
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน มีความสะดวก  75.38 
I21 กรณีมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง   79.69 
I22 บุคลากรภายนอกมีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยขออนุญาตอย่างถูกต้อง  94.05 
I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ  72.85 
I24 หน่วยงานของท่านมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  72.87 
I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต  73.72 
I26 หน่วยงานของท่านมีการทบทวนนโยบาย มาตรการป้องกันการทุจริต แผนการป้องกันและปราบปรามทุจริต  98.72 
I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานได้รับการแก้ไข  72.85 
I28 หน่วยงานของท่านมีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย  72.28 
I29 หน่วยงานของมีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบไปปรับปรุงการทำงาน  75.41 
I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงาน สามารถร้องเรียนได้สะดวก สามารถติดตามเรื่องได้ และมั่นใจว่าจะ 
ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง  

76.90 

ผลการประเมิน IIT ได้คะแนนเฉลี่ย รวม 82.98 คะแนน  โดยมีคำถามท่ีได้คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน จำนวน 19 คำถาม 
ประเด็นการประเมิน EIT (การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน) คะแนนที่ได้ 

E1 เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาท่ีก าหนด  85.15 
E2 เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานกับผู้มาติดต่อเท่าเทียมกัน  90.10 
E3 เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังข้อมูล  81.85 
E4 ท่านเคยถูกเจ้าหน้าท่ีขอให้จ่ายเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน อนุมัติ อนุญาต 100.00 
E5 หน่วยงานท่ีติดต่อมีการดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก  74.30 



E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีหลายช่องทาง  86.39 
E7 หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอย่าง 68.45 
E8 หน่วยงานมีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน 100.00 
E9 หน่วยงานมีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวล สงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน  78.35 
E10 หน่วยงานมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี  97.50 
E11 เจ้าหน้าท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  76.85 
E12 หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 86.80 
E13 หน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน  100.00 
E14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน  80.20 
E15 หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส  90.10 

ผลการประเมิน EIT ได้คะแนนเฉลี่ย รวม 86.40 คะแนน  โดยมีคำถามท่ีได้คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน จำนวน 6 คำถาม 
 
 

ประเด็นการประเมิน OIT (การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ) คะแนนที่ได้ 
O1-O6    ข้อมูลพื้นฐาน  83.33 
O7         ข่าวประชาสัมพันธ์  100 
O8-O9    การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  50 
O10-O12 แผนดำเนินงาน 100 
O13        การปฏิบัติงาน 100 
O14-O17 การให้บริการ 50 
O18-O20 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 66.67 
O21-O24 การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 100 
O25-O28 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  50 
O29-O31 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทจริต 33.33 
O31-O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 100 
O34-O35 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 100 
O36-O37 แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 0 
O38        การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 100 
O39-O41 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 100 
O42-O48 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 100 

 
 
ผลการประเมิน OIT ได้คะแนนเฉลี่ย รวม 78.58 คะแนน  โดยมีประเด็นท่ีได้คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน จำนวน 7 ประเด็น(11ข้อ) 
 
 
การคำนวณคะแนนถ่วงน้ำหนักได ้ดังนี้   

ประเด็นการประเมิน น้ำหนัก คะแนนเฉลี่ยท่ีได้รับ คะแนนถ่วงน้ำหนัก 
IIT 30 82.98 24.89 
EIT 30 86.40 25.92 
OIT 40 78.58 31.43 
รวม 100 - 82.25 

 
 
 



 
3.ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุของผู้ประเมิน 

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ มี
ค่าคะแนนเท่ากับ 82.25 คะแนน อยู่ในระดับ B มี รายละเอียดดังนี้  

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน (IIT) การแก้ไขปญัหาการทุจริต มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
หนว่ยงานต้องมีแผนหรือมาตรการป้องกัน การทุจริตอยา่งมีคุณภาพ จัดทำมาตรการในการป้องกันปัญหาการทุจริต
ของหนว่ยงานให้ชัดเจนและวางแนวทางในการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เฝ้าระวังการทุจริต รวม ถึงให้นำข้อเสนอแนะของ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มาพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงานของท่านให้ชัดเจน 

2. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ภายนอก (EIT) ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
หนว่ยงานต้องจัดทำการเผยแพร่ข้อมูลในหลากหลายช่องทาง เช่น Website ,Instagram , Facebook ฯลฯ  
ควรมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น สายด่วน หรือช่องทางอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม  

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การป้องกันการทุจริต มีข้อเสนอแนะดังนี้ ผู้บริหารควร
แสดงเจตจำนงหรือคำม่ันสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล 
มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจำปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้ง ให้กลุ่ม
องค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกัน การทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
4.วิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องและจุดอ่อน 

จากผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหิน
แฮ่ มีค่าคะแนนเท่ากับ 82.25 คะแนน นั้น มีคะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน ดังนี้ 

1.ผลการประเมิน IIT  การรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  จำนวน 19 คำถาม 
2.ผลการประเมิน EIT  การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  จำนวน 6 คำถาม 
3.ผลการประเมิน OIT  จำนวน 7 ประเด็น (11 คำถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางแสดงคะแนนประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ที่ได้คะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน 
 

ที ่ ประเด็นการประเมิน IIT (การรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน) คะแนนที่ได้ 
1 I1 บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีกำหนด 81.38 
2 I3 บุคลากรในหน่วยงานมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานมุ่งความสำเร็จของงาน ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระ

ส่วนตัว พร้อมรับผิด หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง  
83.63 

3 I7 ท่านรู้จักเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน  71.15 
4  I8 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 84.77 
5 I12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 78.23 
6 I13 ผู้บังคับบัญชาของท่านมอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม  75.41 
7 I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน            *** 64.36 
8 I15 ผู้บังคับบัญชามีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเป็นธรรม  78.79 
9 I16 ผู้บังคับบัญชามีการสั่งการให้ท่านทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา  79.59 

10 I18 การบริหารงานบุคคลไม่ได้รับการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ ไม่มีการซ้ือขายตำแหน่ง ไม่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มพวก
พ้อง  

82.40 

11 I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน มีความสะดวก  75.38 
12 I21 กรณีมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง   79.69 
13 I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ  72.85 
14 I24 หน่วยงานของท่านมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้

ประโยชน์ส่วนตัว  
72.87 

15 I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต  73.72 
16 I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานได้รับการแก้ไข  72.85 
17 I28 หน่วยงานของท่านมีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย  72.28 
18 I29 หน่วยงานของมีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบไปปรับปรุงการทำงาน  75.41 
19 I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงาน สามารถร้องเรียนได้สะดวก สามารถติดตามเรื่องได้ และ

มั่นใจว่าจะ ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง  
76.90 

 
 

ที ่ ประเด็นการประเมิน EIT (การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน) คะแนนที่ได้ 
1 E3 เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังข้อมูล  81.85 
2 E5 หน่วยงานท่ีติดต่อมีการดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก   74.30 
3 E7 หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอย่าง     *** 68.45 
4 E9 หน่วยงานมีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวล สงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน  78.35 
5 E11 เจ้าหน้าท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น    76.85 
6 E14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน  80.20 

 
 
 
 
 
 



 
 

ที ่ ประเด็นการประเมิน OIT (การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ) คะแนนที่ได้ 
1 O1-O6    ข้อมูลพื้นฐาน  (O5 ข้อมูลการติดต่อ) 83.33 
2 O8-O9    การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  (O9 Social Network) 50 
3 O14-O17 การให้บริการ   (O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ,O16 E-Service) 50 
4 O18-O20 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน) 66.67 
5 O25-O28 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ,O28 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ) 
50 

6 O29-O31 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทจริต (O30 ช่องทางแจ้งเรื่องเรื่องร้องเรียนการทุจริต ,O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตประจำปี) 

33.33 

7 O36-O37 แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต(O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ,O37 การ
ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต) 

0 

 
5.แนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน  

จากผลการประเมิน ได้นำประเด็นคำถามที่ได้ค่าคะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน มาวิเคราะห์จัดหมวดหมู่ แบ่ง
ออกเป็นจุดอ่อนด้านต่าง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ มีแนวทางที่จะปรับปรุงพัฒนา 

ที ่ ประเด็นการประเมิน IIT (การรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน) 

คะแนนที่
ได้ 

แนวทางปฏิบัติ 
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

1 I1 บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาท่ีกำหนด 

81.38 ทบทวนขั้นตอนการทำงานแต่ละกระบวนงาน 

2 I3 บุคลากรในหน่วยงานมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานมุ่ง
ความสำเร็จของงาน ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 
พร้อมรับผิด หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง  

83.63 ปลูกฝังการดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ผ่านกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม 

3 I7 ท่านรู้จักเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ
หน่วยงาน  

71.15 มีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานตามงบประมาณรายจ่ายอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อสร้างความเข้าใจ 

4  I8 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณโดยคำนึงถึงความ
คุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

84.77 ปลูกฝังการดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ผ่านกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม 

5 I12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

78.23 มีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานตามงบประมาณรายจ่ายอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

6 I13 ผู้บังคับบัญชาของท่านมอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม  75.41 มีประชุมเพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคการทำงาน ปรับเกลี่ยงาน
ตามความสามารถของบุคลากร 

7 I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพ
ของผลงาน            *** 

64.36 มีการประเมินผลปีละ2ครั้ง ตามแบบการประเมินเลื่อนขั้น 

8 I15 ผู้บังคับบัญชามีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเป็น
ธรรม  

78.79 ให้มีการพิจารณากลั่นกรองจากผู้บังคับบัญชา ในการเข้าอบรม
ของเจ้าหน้าท่ี 

9 I16 ผู้บังคับบัญชามีการสั่งการให้ท่านทำธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา  

79.59 ปลูกฝังการดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ผ่านกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม 

 
 
 
 



 
ที ่ ประเด็นการประเมิน IIT (การรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายใน

หน่วยงาน) 
คะแนนที่

ได้ 
แนวทางปฏิบัติ 

เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
10 I18 การบริหารงานบุคคลไม่ได้รับการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ 

ไม่มีการซ้ือขายตำแหน่ง ไม่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มพวกพ้อง  
82.40 รณรงค์การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต /ส่งเสริมการ

ดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ผ่านกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
11 I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้

ปฏิบัติงาน มีความสะดวก  
75.38 ทบทวนขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สิน 

-ชี้แจง ทรัพย์สินฯท่ีเจ้าหน้าท่ีมีสิทธิยืม 
 

12 I21 กรณีมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน มี
การขออนุญาตอย่างถูกต้อง   

79.69  

13 I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ  

72.85  

14 I24 หน่วยงานของท่านมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว  

72.87 มีทะเบียนคุมพัสดุ และมีการตรวจสอบพัสดุประจำปี 

15 I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความสำคัญกับการต่อต้าน
การทุจริต  

73.72 จัดให้มีกิจกรรมการประชุม รณรงค์และประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริต 

16 I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานได้รับการแก้ไข  72.85   มีการประชุมติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ ป้องกันการรั่วไหล 
17 I28 หน่วยงานของท่านมีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต 

และลงโทษทางวินัย  
72.28  

18 I29 หน่วยงานของมีการนำผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบไปปรับปรุงการทำงาน  

75.41 มีการรายงาน ติดตามผล จากการเสนอแนะของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายนอก 

19 I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงาน 
สามารถร้องเรียนได้สะดวก สามารถติดตามเรื่องได้ และมั่นใจ
ว่าจะ ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง  

76.90 ให้มีช่องทางการการร้องเรียนผ่านเวบไซด์ อบต./ตู้ร้องทุกข์
ร้องเรียน 

 
ที ่ ประเด็นการประเมิน EIT (การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอกหน่วยงาน) 
คะแนนที่

ได้ 
แนวทางปฏิบัติ 

เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
1 E3 เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังข้อมูล  81.85  
2 E5 หน่วยงานท่ีติดต่อมีการดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์

ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก   
74.30 ทบทวนขั้นตอนการชี้แจงข้อมูลข่าวสาร กำหนดผู้ประสานงาน 

3 E7 หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณชน
ควรรับทราบอย่าง     *** 

68.45 ประกาศหลักเกณ์ บนเวบไซด์/กำหนดช่องทางการประชาสัมพันธ์
งานต่างๆ 

4 E9 หน่วยงานมีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวล สงสัย
เกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน  

78.35  

5 E11 เจ้าหน้าท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น    76.85 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบ 
6 E14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วน

ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน  
80.20 ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร และมีการ

แต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมแล้วแต่งาน 

 
 
 
 
 



ที ่ ประเด็นการประเมิน OIT (การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ) คะแนนที่
ได้ 

แนวทางปฏิบัติ 
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

1 O1-O6    ข้อมูลพื้นฐาน  (O5 ข้อมูลการติดต่อ) 83.33 ประกาศผ่านเวบไซด์ และมีป้ายประชาสัมพันธ์ภายใน
หน่วยงาน 

2 O8-O9    การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  (O9 Social Network) 50 ประชาสัมพันธ์ เพจ เฟชบุค ผ่านเวบไซด์ 
3 O14-O17 การให้บริการ   (O16 รายงานผลการสำรวจ

ความพึงพอใจการให้บริการ ,O16 E-Service) 
50 -จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี2563 

 
4 O18-O20 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (O19 รายงานการ

กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน) 
66.67 รายงานการการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 

เดือน พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านเวบไซด์ และการประชุมต่างๆ 
5 O25-O28 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O27 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ,O28 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ) 

50 กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสและมีคุณธรรม และรายงานผลตามนโยบายท่ีกำหนด
ไว้ 

6 O29-O31 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทจริต (O30 
ช่องทางแจ้งเรื่องเรื่องร้องเรียนการทุจริต ,O31 ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี) 

33.33 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งผ่านเวบไซด์และเพจ 

7 O36-O37 แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
(O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ,O37 การ
ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต) 

0 มีการประเมินความเสี่ยงการจัดซ้ือจัดจ้าง ปี2563 และ
รายงานผลการดำเนินงานด้านการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำปี2563 

 
 

6.การกำหนดมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน  
จากวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี2562 นำมาสู่การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ในหน่วยงาน ปี2563 รวม 3 มาตรการ  ดังนี้ 

1. มาตรการปรับปรุงการดำเนินงาน 

กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบตั ิ ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ ผลการ ดำเนินงาน 
1.1 การทบทวน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
เพื่อปรับปรุงการ 
ทำงาน 

-ทบทวนข้ันตอน กระบวนงานของแต่ละส่วนงาน
ในการเรียกเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 
 
 
-การพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง กับงานหลักท่ีตนรับผิดชอบ 
 

สำนักปลดั กอง
คลัง กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
 
 
สำนักปลดั กอง
คลัง กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
 

 เมษายน 
2563 
 
 
 
ตลอด
ปีงบประมาณ 

ดำเนินการแล้ว 
 
 
 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
 

 

 

 

 



2. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ภายในและบุคคลภายนอก 

กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบตั ิ ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ ผลการ ดำเนินงาน 
การสื่อสารกับบุคคล
ภายใน 

-จัดประชุมช้ีแจงเรื่องหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ให้
เจ้าหน้าท่ี ไดร้ับทราบและถือปฏิบตัิ  
1) การอนุญาตการยมืทรัพยส์ินของราชการ  
2) การดำเนินงานต่างๆตามข้อบัญญัติ
งบประมาณประจำปี และงบประมาณตา่งๆ 
3) ทำความเข้าใจการชี้แจงข้อมูลข่าวสารแก่
สาธารณชนในเรื่องต่างๆเช่น เบีย้ยังชีพ ภาษี การ
ขึ้นทะเบียนรับค่าเลีย้งดูเด็กแรกเกดิ เป็นต้น 
4) แผนการต่อต้านการทุจริตและขั้นตอนการ
ร้องเรียน เรื่องทุจริต 
 

สำนักปลดั กอง
คลัง กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
 
 
 
 

การสื่อสารกับ
บุคคลภายนอก 

-เปิดเผยข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร และมี
การ รายงานผล  
- update ข้อมูลใน website ให้เป็นปัจจุบัน  
-การรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ มกีารรายงานผล 

สำนักปลดั  
 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ  
 
 
 
 

 

3. มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบตั ิ ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ ผลการ ดำเนินงาน 
3.1 ส่งเสริมการมีส่วน 
ร่วมของผู้มสี่วนไดส้่วน
เสีย 

-จัดกิจกรรมประชุมประชาคมแผนพัฒนาตำบล 
-จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานต่างๆ  
-ประชุมประชาสัมพันธ์ การจดัเกบ็ภาษ ี
- 

สำนักปลดั /กอง
คลัง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ  
 
 
 
 

 

 
 


