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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  
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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  ในการเป็นหน่วยงานที่มีธรรมาภิ
บาลในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม โดย การนำผลการการประเมิน ITA ของปีที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ข้อบกพร่อง 
จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแล้วนำมากำหนด เป็น “มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”  

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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
เป็นแบบอย่างด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้นำผลการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ หน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา
วิเคราะห์จุดอ่อนของการดำเนินงาน มาจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหินแฮ ่ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

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 เชิงบวกที่ครอบคลุมการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานตั้งแต่การบริหารงานของเจ้าหน้าที ่ภายในหน่วยงาน ตลอดจน  ประเมิน “ระบบงาน” 
โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างที่โปร่งใส รวมถึง ขั้นตอน และการปฏิบัติงานและ
การให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการประเมิน  “วัฒนธรรม” ในหน่วยงานที่
มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการป้องกัน  การทุจริตและป้องกันการ
ปฏิบัติงานที ่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เป็น  หน่วยงานที่ให้
ความสำคัญกับการกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณธรรม ทั้งในการบริหารงานภายในหน่วยงาน และการดำาเนินงาน
ตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่. ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสังคม โดยการเข้ารับ
การ ประเมิน ITA ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดเครื่องมือในการประเมิน ITA ออกเป็น 3 
เครื่องมือเพ่ือเก็บ ข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี้  

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

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 
EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล จากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการ
ปรับปรุงระบบการทำงาน  

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบว่ามีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยง ไปสู่แหล่งที่อยู่ของการ
เปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อเก็บข้อมูล 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 
1.00 - 49.99 F 

 

สำนักงาน ป.ป.ช.ได้กำหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อนที่ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
ว่าภายในปี พ.ศ.2565 หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) 

 
2. ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ปี 2563   
 คะแนนภาพรวมหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ : 77.27 คะแนน   ระดับผลการประเมิน : B
 2.1 คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒.๒ คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 

 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 91.74 
2 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 88.78 
3 คุณภาพการดำเนินงาน 86.59 
4 การใช้งบประมาณ 86.43 
5 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 84.59 
6 การปรับปรุงการทำงาน 84.04 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 83.53 
8 การใช้อำนาจ 83.16 
9 การป้องกันการทุจริต 75.00 

10 การเปิดเผยข้อมูล 53.83 
 

๒.3. กราฟแนวโน้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ 

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจำปี 2563” ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 
ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด  คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT ซึ่ง
สะท้อน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็น
หลักอย่างชัดเจน 

ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด EIT และ OIT จึงมี
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งข้ึนในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 

แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรดำเนินการ ดังนี้  

1) คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ 
อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ  

2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  

3) การปรับปรุงระบบการทำงาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
เพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการได้โดยสะดวก 

แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบน
เว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริต
โดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรดำเนินการ ดังนี้  

1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูล
ด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าว
ประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านร ะบบ e-
service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็น
การเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง  

2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและ
วิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำแนวทางการปฏิบัติ



ตามมาตรการภายในและให้มีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ 
ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสาร
ผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ตารางแสดงรายละเอียดคะแนนผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่. ปี 2563 
จำแนกตามเครื่องมือการประเมิน 

ประเด็นการประเมิน IIT (การรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน) คะแนนที่ได้ 
I1 บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีกำหนด 83.50 
I2 บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานกับผู้มาติดต่อเท่าเทียมกัน 83.00 
I3 บุคลากรในหน่วยงานมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานมุ่งความสำเร็จของงาน ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว พร้อมรับผิด หาก
ความผิดพลาดเกิดจากตนเอง  

84.44 

I4 บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการเรียกรับ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต 100 
I5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญ บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการรับ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ 99.5 
I6 บุคลากรในหน่วยงานมีการให้ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ แก่บุคคลภายนอก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและคาดหวังให้มีการตอบ 
แทนในอนาคต 

100 

I7 ท่านรู้จักเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน  81.38 
 I8 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 86.90 
I9 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องหรือไม่ 82.53 
I10 บุคลากรในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายท่ีเป็นเท็จ มากน้อยเพียงใด 96.60 
I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซ้ือจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และตรวจรับพัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ 
รายใดรายหน่ึง 

86.89 

I12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 84.27 
I13 ผู้บังคับบัญชาของท่านมอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม  80.82 
I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน 79.88 
I15 ผู้บังคับบัญชามีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเป็นธรรม  81.44 
I16 ผู้บังคับบัญชามีการสั่งการให้ท่านทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา  84.52 
I17 ผู้บังคับบัญชามีการสั่งการให้ท่านทำในสิ่งท่ีไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต  86.59 
I18 การบริหารงานบุคคลไม่ได้รับการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ ไม่มีการซ้ือขายตำแหน่ง ไม่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มพวกพ้อง  85.72 
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว 86.44 
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน มีความสะดวก  81.35 
I21 กรณีมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง   83.50 
I22 บุคลากรภายนอกมีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยขออนุญาตอย่างถูกต้อง  87.74 
I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ  84.48 
I24 หน่วยงานของท่านมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  84.02 
I25 ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต  85.78 
I26 หน่วยงานของท่านมีการทบทวนนโยบาย มาตรการป้องกันการทุจริต แผนการป้องกันและปราบปรามทุจริต  99.23 
I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานได้รับการแก้ไข  85.26 
I28 หน่วยงานของท่านมีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย  90.35 
I29 หน่วยงานของมีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบไปปรับปรุงการทำงาน  86.29 
I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงาน สามารถร้องเรียนได้สะดวก สามารถติดตามเรื่องได้ และมั่นใจว่าจะ 
ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง  

85.73 

 
ผลการประเมิน IIT ได้คะแนนเฉลี่ย รวม 86.94  คะแนน  โดยมีคำถามท่ีได้คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน จำนวน 14 คำถาม 



ประเด็นการประเมิน EIT (การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน) คะแนนที่ได้ 
E1 เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาท่ีก าหนด  82.70 
E2 เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานกับผู้มาติดต่อเท่าเทียมกัน  83.33 
E3 เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังข้อมูล  83.61 
E4 ท่านเคยถูกเจ้าหน้าท่ีขอให้จ่ายเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน อนุมัติ อนุญาต 100 
E5 หน่วยงานท่ีติดต่อมีการดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก  83.32 
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีหลายช่องทาง  83.34 
E7 หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอย่าง 81.25 
E8 หน่วยงานมีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน 87.39 
E9 หน่วยงานมีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวล สงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน  80.96 
E10 หน่วยงานมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี  84.68 
E11 เจ้าหน้าท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  82.14 
E12 หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 83.04 
E13 หน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน  96.40 
E14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน  78.86 
E15 หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส  79.75 

ผลการประเมิน EIT ได้คะแนนเฉลี่ย รวม 84.71 คะแนน  โดยมีคำถามท่ีได้คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน จำนวน 12 คำถาม 
 
 

ประเด็นการประเมิน OIT (การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ) 
ข้อ ประเด็นการตรวจ คะแนน 

O1 โครงสร้าง 100 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 0 

O3 อำนาจหน้าท่ี 100 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 0 

O5 ข้อมูลการติดต่อ 100 

O6 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 100 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 100 

O8 Q&A 100 

O9 Social Network 0 

O10 แผนดำเนินงานประจำปี 100 

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 0 

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 100 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100 

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 100 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 0 

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 100 

O17 E-Service 0 



ข้อ ประเด็นการตรวจ คะแนน 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 100 

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน 100 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 100 

O21 แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 100 

O23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 100 

O24 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 100 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 0 

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 0 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 0 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 0 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 0 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 0 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 100 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 100 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 0 

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 100 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 0 

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 0 

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 0 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 0 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 100 

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 100 

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 100 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 100 

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 100 

 
ผลการประเมิน OIT ได้คะแนนเฉลี่ย รวม 64.42 คะแนน  โดยมีประเด็นที่ได้คะแนน 0 คะแนน จำนวน 17  
ประเด็น (17 ข้อ) 
 
 
 
 
  



4. วิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องและจุดอ่อน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และมาตรการแนวทางการนำ
ผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ 

จากผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหิน
แฮ่ มีค่าคะแนนเท่ากับ 77.25 คะแนน นั้น มีคะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน ดังนี้ 

1.ผลการประเมิน IIT  การรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  จำนวน 14 คำถาม 
2.ผลการประเมิน EIT  การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  จำนวน 12 คำถาม 
3.ผลการประเมิน OIT  จำนวน  17 คำถาม 

 ๑) การเก ็บข ้อม ูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาคร ัฐ ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) 

ที ่ ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน 
/ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

คะแนน 
มาตรการ/แนวทางการนำ 

ผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ 

1 I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้
ที่มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

83.50 ประชุมชี้แจง ทบทวนขั้นตอนการ
ทำงานแต่ละกระบวนงาน 

- เป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนด 83.50 

- เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 83.50 

2 I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้
มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่า
เทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

83.00 มาตรการการดำเนินงานโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล 

3 I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการ 
ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

84.44 มาตรการการดำเนินงานโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล 

- มุ่งผลสำเร็จของงาน 83.03 

-  ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 79.71 

-  พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง   90.57 

4 I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

81.38 ประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจง ทำ
ความเข ้าใจ แผนการใช ้จ ่าย
งบประมาณประจำปี 

5 I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

82.53 ให้ความรู ้เร ื ่องและตระหนักถึง
ผลประโยชน์ทับซ้อน และเรื ่อง
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ์ ส ่ ว น ต น แ ล ะ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

 



 

ที ่ ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน 
/ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

คะแนน 
มาตรการ/แนวทางการนำ 

ผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ 

6 I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด 

84.27 มีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน
ตามงบประมาณรายจ่ายอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั ้งเพื ่อการมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ - สอบถาม 88.91 

- ทักท้วง 83.94 

- ร้องเรียน 82.97 

7 I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด 

80.82 ประช ุม เพ ื ่ อร ับทราบป ัญหา
อุปสรรคการทำงาน ปรับเกลี่ย
ง านต ามคว ามส ามา รถขอ ง
บุคลากร 

8 I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ
ของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

79.88 มีการประเมินผลปีละ2ครั้ง ตาม
แบบการประเมินเลื่อนขั้น 

9 I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มาก
น้อยเพียงใด 

81.44 ให้มีการพิจารณากลั่นกรองจาก
ผู ้บังคับบัญชา ในการเข้าอบรม
ของเจ้าหน้าที่ 

10 I16 ท่านเคยถูกผู ้บังคับบัญชาสั ่งการให้ทำธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

84.52 ปลูกฝังการดำเนินงานโดยใช้หลัก
ธรรมาภิ บาล  ผ ่ านก ิ จกร รม
ส่งเสริมคุณธรรม 

11 I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

81.35 ทบทวนขั้นตอนการขออนุญาต
เพ่ือยืมทรัพย์สิน 
-ชี้แจง ทรัพย์สินฯที่เจ้าหน้าที่มี
สิทธิยืม 
 

12 I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มาก
น้อยเพียงใด 

83.50 ทบทวนขั้นตอนการขออนุญาต
เพ่ือยืมทรัพย์สิน 
-ชี้แจง ทรัพย์สินฯที่เจ้าหน้าที่มี
สิทธิยืม 
 
 



 

ที ่ ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน 
/ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

คะแนน มาตรการ/แนวทางการนำ 
ผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ 

13 I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

84.48 ทบทวนขั้นตอนการขออนุญาต
เพ่ือยืมทรัพย์สิน 
-ชี้แจง ทรัพย์สินฯที่เจ้าหน้าที่มี
สิทธิยืม 
 

14 I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

84.02 มีทะเบียนคุมพัสด ุ และมีการ
ตรวจสอบพัสดุประจำปี 

 

 2) การเก ็บข ้อม ูลจากผ ู ้ ร ับบร ิการหร ือผ ู ้ต ิดต ่อหน ่วยงานภาคร ัฐ ( External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) 

ที ่ ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน 
/ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

คะแนน 
มาตรการ/แนวทางการนำ 

ผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ 

1 E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

82.70 ประชุมชี้แจง ทบทวนขั้นตอนการ
ทำงานแต่ละกระบวนงาน ให้
บ ุ คลากรท ุกคนปฏ ิบ ัต ิ ง าน/
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการให้
เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ใน
ให้บุคลากรทุกคน ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการให้
เ ป ็ น ไปตามค ู ่ ม ื อ ค ู ่ ม ื อห รื อ
มาตรฐานการปฏิบัต ิงาน และ 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

 -  เป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนด 82.41 

 - เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 83.33 

2 E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

83.33 มาตรการการดำเนินงานโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล ให้บุคลากรทุก
คน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู ้มา
ติดต่อราชการให้เป็นไปตามคู่มือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
และ ค ู ่ม ือหร ือมาตรฐานการ
ให้บริการ 



ที ่ ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน 
/ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

คะแนน 
มาตรการ/แนวทางการนำ 

ผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ 

3 E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

83.61 มาตรการการดำเนินงานโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล  ให้บุคลากรทุก
คน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู ้มา
ติดต่อราชการให้เป็นไปตามคู่มือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
และ ค ู ่ม ือหร ือมาตรฐานการ
ให้บริการ 

4 E5 หน่วยงานที ่ท ่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

83.32 ให้บุคลากรทุกคน ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการให้
เ ป ็ น ไปตามค ู ่ ม ื อ ค ู ่ ม ื อห รื อ
มาตรฐานการปฏิบัต ิงาน และ 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

5 E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย 

83.34 ปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลให้
ครอบคล ุม  และหลากหลาย
ช่องทาง 

6 E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

81.25 ปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลให้
ครอบคล ุม  และหลากหลาย
ช่องทาง 

7 E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยเกี ่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด 

80.96 ให้เจ ้าหน้าที ่ของหน ่วยงานที่
ปรับปรุงคุณภาพ การปฏิบัติงาน/
การให้บริการให้ดีขึ้น 

8 E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 

84.68 ปรับปรุงช่องทางร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

9 E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

82.14 ให้ทุกสำนัก/กอง ปรับปรุงวิธีการ
และข ั ้นตอนการดำเน ินงาน/     
การให้บริการให้ดีขึ้น 

10 E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

78.86 ให้ทุกสำนัก/กอง ปรับปรุงวิธีการ
และข ั ้นตอนการดำเน ินงาน/     
การให้บริการให้ดีขึ้น 

 



ที ่ ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน 
/ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

คะแนน 
มาตรการ/แนวทางการนำ 

ผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ 

11 E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หร ือผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเสีย เข ้าไปมีส ่วนร ่วมในการปร ับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มาก
น้อยเพียงใด 

78.86 ให้ทุกสำนัก/กอง เปิดโอกาสให้
ผู ้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้เสีย เข้าไปมีส่วนร่วมใน
ก า ร ป ร ั บ ป ร ุ ง พั ฒ น า ก า ร
ดำเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

12 E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 

79.75 เ ผ ย แ พ ร ะ ป ร ะ ช า ส ั ม พ ั น ธ์  
มาตรฐานการปฏ ิบ ัต ิ ง านให้
ประชาชนทราย 

 

  3) การเก็บข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน มาตรการ/แนวทางการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร องค์ประกอบข้อมูลไม่ครบถ้วน ขาด
ช่องทางการติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหาร
หน่วยงาน (ปลัด) 

0 ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ 
www.khokhinhae.com 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนา
หน่วยงาน 

"กรณีหน่วยงานตอบคำถามโดยใช้ 
URL ที่เปิดมาแล้วเป็นไฟล์แนบ
เอกสาร (เช่น ไฟล์ PDF ไฟล์รูปภาพ) 
หน่วยงานต้องตอบด้วย URL ของหน้า
เว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการเข้าถึง
ข้อมูลนั้นด้วย เพ่ือพิสูจน์ว่าไฟล์แนบ
เอกสารนั้น ประชาชนสามารถ
เชื่อมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานจริง" 
 
 
 
 
  

0 ปรับปรุงรูปแบบการ
แสดงผลข้อมูลในเว็บไซต์ 
www.khokhinhae.com 



การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน มาตรการ/แนวทางการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

O9 Social Network ไม่แนบ URL เว็บไซต์หลัก 0 ปรับปรุงรูปแบบการ
แสดงผลข้อมูลในเว็บไซต์ 
www.khokhinhae.com 

แผนการดำเนนิงาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน มาตรการ/แนวทางการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

O11 รายงานการกำกับ
ติดตามการ
ดำเนินงานประจำปี 
รอบ 6 เดือน 

ไม่มีรายละเอียดความก้าวหน้าของ
โครงการมีแต่รายงานงบประมาณ 

0 ดำเนินการจัดทำรายงาน
ตามรูปแบบที่กำหนด 

การให้บริการ 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน มาตรการ/แนวทางการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

"กรณีหน่วยงานตอบคำถามโดยใช้ 
URL ที่เปิดมาแล้วเป็นไฟล์แนบ
เอกสาร (เช่น ไฟล์ PDF ไฟล์รูปภาพ) 
หน่วยงานต้องตอบด้วย URL ของหน้า
เว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการเข้าถึง
ข้อมูลนั้นด้วย เพ่ือพิสูจน์ว่าไฟล์แนบ
เอกสารนั้น ประชาชนสามารถ
เชื่อมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานจริง" 

0 ปรับปรุงรูปแบบการ
แสดงผลข้อมูลในเว็บไซต์ 
www.khokhinhae.com 

O17 E-Service หน่วยงานระบุไม่มีข้อมูล 
 
 
 
 
 
  

0 จัดให้มีบริการ E-Service 



การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน มาตรการ/แนวทางการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

O25 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- ไม่พบนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล มีแต่แผนอัตรากำลัง ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตาม
นโยบาย - "กรณีหน่วยงานตอบ
คำถามโดยใช้ URL ที่เปิดมาแล้วเป็น
ไฟล์แนบเอกสาร (เช่น ไฟล์ PDF ไฟล์
รูปภาพ) หน่วยงานต้องตอบด้วย URL 
ของหน้าเว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการ
เข้าถึงข้อมูลนั้นด้วย เพ่ือพิสูจน์ว่าไฟล์
แนบเอกสารนั้น ประชาชนสามารถ
เชื่อมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานจริง" 

0 ดำเนินการจัดทำ  
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

O26 การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- เนื่องจากไม่มีนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในข้อ O25 จึงไม่
สามารถตรวจสอบได้ว่าการดำเนินการ
ที่นำเสนอสอดคล้องกับนโยบาย
หรือไม่ - "กรณีหน่วยงานตอบคำถาม
โดยใช้ URL ที่เปิดมาแล้วเป็นไฟล์
แนบเอกสาร (เช่น ไฟล์ PDF ไฟล์
รูปภาพ) หน่วยงานต้องตอบด้วย URL 
ของหน้าเว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการ
เข้าถึงข้อมูลนั้นด้วย เพ่ือพิสูจน์ว่าไฟล์
แนบเอกสารนั้น ประชาชนสามารถ
เชื่อมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานจริง" 
 
 
 
 
  

0 ดำเนินการจัดทำ  
รายงานผลการดำเนินการ

นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 



ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน มาตรการ/แนวทางการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

O27 หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลต้องครบถ้วนตามท่ี
กำหนดไว้ คือ หลักเกณฑ์การสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร, หลักเกณฑ์การ
บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร, หลักเกณฑ์
การพัฒนาบุคลากร, หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร, 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการ
สร้างขวัญกำลังใจ - "กรณีหน่วยงาน
ตอบคำถามโดยใช้ URL ที่เปิดมาแล้ว
เป็นไฟล์แนบเอกสาร (เช่น ไฟล์ PDF 
ไฟล์รูปภาพ) หน่วยงานต้องตอบด้วย 
URL ของหน้าเว็บไซต์ที่เป็นช่องทาง
ในการเข้าถึงข้อมูลนั้นด้วย เพ่ือพิสูจน์
ว่าไฟล์แนบเอกสารนั้น ประชาชน
สามารถเชื่อมโยงเข้าถึงได้จากหน้า
เว็บไซต์ของหน่วยงานจริง" 

0 ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ 
www.khokhinhae.com 

และ 
ปรับปรุงรูปแบบการ

แสดงผลข้อมูลในเว็บไซต์ 
www.khokhinhae.com 

O28 รายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจำปี 

ไม่มี URL 0 ดำเนินการจัดทำ  
รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร

บุคคลประจำปี 
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน มาตรการ/แนวทางการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

O29 แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

"กรณีหน่วยงานตอบคำถามโดยใช้ URL ที่
เปิดมาแล้วเป็นไฟล์แนบเอกสาร (เช่น ไฟล์ 
PDF ไฟล์รูปภาพ) หน่วยงานต้องตอบด้วย 
URL ของหน้าเว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการ
เข้าถึงข้อมูลนั้นด้วย เพื่อพิสูจน์วา่ไฟล์แนบ
เอกสารนั้น ประชาชนสามารถเชื่อมโยง
เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
จริง" 

0 ดำเนินการจัดทำ 
แนวปฏิบัติการจัดการ

เรื่องร้องเรียนการทุจริต 



ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน มาตรการ/แนวทางการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

ช่องทางที่ให้ประชาชนแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนเป็นช่องทางการแจ้งเรื่อง
อ่ืนๆ ไม่ใช่ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบโดยตรง 

0 ดำเนินการจัดทำ 
ช่องทางแจ้งเรื่อง

ร้องเรียนการทุจริต 
และ 

ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ 
www.khokhinhae.com 

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน มาตรการ/แนวทางการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

O33 การเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม 

"กรณีหน่วยงานตอบคำถามโดยใช้ 
URL ที่เปิดมาแล้วเป็นไฟล์แนบ
เอกสาร (เช่น ไฟล์ PDF ไฟล์รูปภาพ) 
หน่วยงานต้องตอบด้วย URL ของหน้า
เว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการเข้าถึง
ข้อมูลนั้นด้วย เพ่ือพิสูจน์ว่าไฟล์แนบ
เอกสารนั้น ประชาชนสามารถ
เชื่อมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานจริง" 

0 ปรับปรุงรูปแบบการ
แสดงผลข้อมูลในเว็บไซต์ 
www.khokhinhae.com 

 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน มาตรการ/แนวทางการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

O35 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 

"กรณีหน่วยงานตอบคำถามโดยใช้ URL ที่
เปิดมาแล้วเป็นไฟล์แนบเอกสาร (เช่น ไฟล์ 
PDF ไฟล์รูปภาพ) หน่วยงานต้องตอบด้วย 
URL ของหน้าเว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการ
เข้าถึงข้อมูลนั้นด้วย เพื่อพิสูจน์วา่ไฟล์แนบ
เอกสารนั้น ประชาชนสามารถเชื่อมโยง
เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
จริง"  

0 ดำเนินการจัดกิจกรรม
การมีส่วนร่วมของ

ผู้บริหาร 
และ 

ปรับปรุงรูปแบบการ
แสดงผลข้อมูลในเว็บไซต์ 
www.khokhinhae.com 



 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน มาตรการ/แนวทางการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

O36 การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต
ประจำปี 

"กรณีหน่วยงานตอบคำถามโดยใช้ 
URL ที่เปิดมาแล้วเป็นไฟล์แนบ
เอกสาร (เช่น ไฟล์ PDF ไฟล์รูปภาพ) 
หน่วยงานต้องตอบด้วย URL ของหน้า
เว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการเข้าถึง
ข้อมูลนั้นด้วย เพ่ือพิสูจน์ว่าไฟล์แนบ
เอกสารนั้น ประชาชนสามารถ
เชื่อมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานจริง" 

0 ดำเนินการจัดทำการ
ประเมินความเสี่ยงการ

ทุจริตประจำปี 
และ 

ปรับปรุงรูปแบบการ
แสดงผลข้อมูลในเว็บไซต์ 
www.khokhinhae.com 

O37 การดำเนินการเพ่ือ
จัดการความเสี่ยง
การทุจริต 

"กรณีหน่วยงานตอบคำถามโดยใช้ 
URL ที่เปิดมาแล้วเป็นไฟล์แนบ
เอกสาร (เช่น ไฟล์ PDF ไฟล์รูปภาพ) 
หน่วยงานต้องตอบด้วย URL ของหน้า
เว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการเข้าถึง
ข้อมูลนั้นด้วย เพ่ือพิสูจน์ว่าไฟล์แนบ
เอกสารนั้น ประชาชนสามารถ
เชื่อมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานจริง" 

0 ดำเนินการรายงานผลการ
จัดการความเสี่ยงการ

ทุจริตและ 
ปรับปรุงรูปแบบการ

แสดงผลข้อมูลในเว็บไซต์ 
www.khokhinhae.com 

 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน มาตรการ/แนวทางการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

O38 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

URL ที่นำเสนอไม่ใช่ URL ของหน้า 
website หลักของหน่วยงาน 

0 ปรับปรุงรูปแบบการ
แสดงผลข้อมูลในเว็บไซต์ 
www.khokhinhae.com 

 

 


