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ค าน า 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต าบลที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด และเป็นราชการท้องถิ่นที่มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และ
หน้าที่อ่ืนๆ ตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งมีงบประมาณ และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเอง 
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน               
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด โดยมีนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความส าคัญในการผลักดันการด าเนินงานของ
หน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความ โปร่งใส เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการป้องกันปัญหาการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ งใสการด า เนิ น งานของหน่ วยงานภาครัฐ  ( Integrity and Transparency Assessment: ITA)              
ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน เพ่ือน าข้อมูลผลการประเมินไปใช้ใน การพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์เชิง บวกและความ
น่าเชื่อถือของ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ในการเป็นหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาลในการด าเนินงานได้อย่าง
เหมาะสม โดยการน าผลการการประเมิน ITA ของปีที่ผ่านมามาวิเคราะห์ข้อบกพร่อง จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแล้ว
น ามาก าหนด เป็น “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วน                    
ต าบลห้วยไร่ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564” 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
  มกราคม  2564 
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บทสรุปมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน                                       
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

********************************************* 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ท าหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม และหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่กฎหมายก าหนด โดยในการด าเนินงานที่ผ่านมานั้น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่                
ทุกระดับ มุ่งเน้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่เป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นแบบอย่างด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ได้น าผลการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด า เนิ น งานของหน่ วยงานรัฐ  ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี งบประมาณ                
พ.ศ.2563 มาวิเคราะห์จุดอ่อนของการด าเนินงาน มาจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในใน
หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือให้บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยไร่ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม                 
จ านวน 3 มาตรการ ดังนี้ 

(1) มาตรการปรับปรุงการท างาน 
(2) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ภายในและบุคคลภายนอก และ 
(3) มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
1. ข้อมูลพื้นฐานของการประเมิน 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้ 
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมิน 
เชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานตั้งแต่การบริหารงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจน 
ประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างที่โปร่งใส รวมถึง ขั้นตอน 
และการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการประเมิน 
“วัฒนธรรม” ในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการป้องกัน 
การทุจริตและป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่เป็นหน่วยงานที่ให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลการด าเนินงานให้มี
คุณธรรม ทั้งในการบริหารงานภายในหน่วยงาน และการด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสังคม โดยการเข้ารับการประเมิน ITA ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
เป็นต้นมา 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดเครื่องมือในการประเมิน ITA ออกเป็น 3 
เครื่องมือเพ่ือเก็บ ข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี้ 

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล 
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้
อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล 
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร 
และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน 

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบว่ามีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยง ไปสู่แหล่งที่อยู่ของ
การเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพ่ิมเติมประกอบคำตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากเว็บไซด์ของ
หน่วยงาน เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการ
เปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 
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ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดระดับผลการประเมิน 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 
      0 – 49.99 F 

 
ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ 

หน่วยงานภาครัฐ ว่าภายในปี พ.ศ. 2565 หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) 

2. ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) ดำเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ โดยภาพรวมได้ คะแนนเท่ากับ 88.15 คะแนน ระดับผลการประเมิน: A (ผ่าน)  
 

ตัวชี้วัดที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก 
อันดับ 1 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 99.81 คะแนน 
อันดับ 2 การปฏิบัติหน้าที่ 99.62 คะแนน 
อันดับ 3 การปรบัปรุงการท างาน      99.43 คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ได้รับคะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน (2 ตัวชี้วัด) 
- อันดับ 9 การเปิดเผยข้อมูล 84.78 คะแนน 
- อันดับ 10 การป้องกันการทุจริต 62.50 คะแนน 
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กราฟใยแมงมุมแสดงผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.ปี 2563 
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ตารางแสดงรายละเอียดคะแนนผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ าแนกตามเครื่องมือการประเมิน 
 

ประเด  นการประเม ิน IIT (การรับรูข้องเจ้าหน้าที่ภายในหน ่วยงาน) คะแนน    
ที่ได ้

I1 บุคลากรในหน่วยงานปฏบิัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาตดิต่อ ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 99.54 
I2 บุคลากรในหน่วยงานปฏบิัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาตดิต่อทั่วๆ ไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักเปน็การส่วนตัวเทา่เทียมกัน 99.08 
I3 บุคลากรในหน่วยงานมีพฤตกิรรมในการปฏิบัติงานมุ่งความส าเร็จของงาน ให้ความส าคัญกบงานมากกว่าธุระ 
ส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

99.08 

I4 บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืนๆ จากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการปฏิบัตงิานการ
อนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ 

100.00 

I5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคญัต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการรับเงิน ทรัพย์สนิ 
ประโยชน์อ่ืนๆ 

100.00 

I6 บุคลากรในหน่วยงานมีการให้ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืนๆ แกบุคคลภายนอก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ
คาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 

100.00 

I7 ท่านรู้จักเกี่ยวกับแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 81.67 
I8 หน่วยงานของทา่นใชจ้ ่ายงบประมาณโดยคำนงึถึงความค ุ้มค ่า ไม่บดิเบือนวัตถุประสงค ์ของงบประมาณทีต่ ั้งไว ้ 100 
I9 หน่วยงานของท่านใช้จา่ยงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องหรือไม่ 97.22 
I10 บุคลากรในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายที่เป็นเท็จ มากน้อยเพียงใด 100 
I11 หน่วยงานของท่าน ม ีการจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง/การจัดหาพัสดุ และตรวจรับพัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือประโยชน์ให้
ผู ้ประกอบการรายใดรายหนึง่ 

98.61 

I12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่านมสี่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 93.58 
I13 ผู้บังคบับัญชาของทา่นมอบหมายงานแก่ทา่นอยา่งเป็นธรรม 100 
I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดบัคุณภาพของผลงาน 97.25 
I15 ผู้บังคบับัญชามีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทันการศึกษา อย่างเปน็ธรรม 97.25 
I16 ผู้บังคบับัญชามีการสั่งการให้ท่านท าธุระส่วนตัวของผูบ้ังคบับัญชา 100 
I17 ผู้บงัค ับบัญชามีการสั่งการให้ท ่านทำในส ิ่งทีไ่ม่ถกูต้องหรือมีความเส ี่ยงต่อการทุจริต 100 
I18 การบริหารงานบุคคลไม่ได้รบัการแทรกแซงจากผู้อ านาจ ไมม่ีการซื้อขายต าแหน่ง ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่ม 
พวกพอง 

100 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของทา่นมีการเอาทรัพย์สนิของราชการไปเปน็ของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 100 
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน มีความสะดวก 85.31 
I21 กรณีมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏบิัติงาน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 93.58 
I22 บุคลากรภายนอกมีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยขออนุญาตอย่างถูกต้อง 100 
I23 ท่านรู้แนวปฏิบตัิของหน่วยงานเก่ียวกับการใชท้รัพย์สินของราชการ 87.17 
I24 หน่วยงานของท่านมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรพัย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์สว่นตัว 

95.39 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต 99.08 
I26 หน่วยงานของท่านมีการทบทวนนโยบาย มาตรการป้องกันการทุจริต แผนการป้องกนัและปราบปรามทุจริต 100 
I27 ปัญหาการทุจริตในหนว่ยงานได้รับการแก้ไข 95.39 
I28 หน่วยงานของท่านมีการเฝา้ระวัง ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินยั 100 
I29 หน่วยงานของมีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบไปปรบัปรุงการท างาน 100 
I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงาน สามารถร้องเรียนได้สะดวก สามารถติดตามเร่ืองได้  
และมั่นใจวา่จะปลอดภัยและไมม่ีผลกระทบต่อตนเอง 

100 

ผลการประเมิน IIT ได้คะแนนเฉลี่ย รวม 97.31 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีค าถาม
ที่ได้คะแนน ต่ ากว่า 95 คะแนน จ านวน 5 ค าถาม 
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ประเด นการประเมิน EIT (การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน) คะแนนที่ได ้
E1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 96.06 
E2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน 99.51 
E3 เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง/บิดเบือน
ข้อมูล 

92.61 

E4 ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ขอให้จ่ายเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน 
อนุมัติ อนุญาต 

100 

E5 หน่วยงานที่ติดต่อมีการด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก 

90.64 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีหลายช่องทาง 99.52 
E7 หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 99.52 
E8 หน่วยงานมีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน 100 
E9 หน่วยงานมีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวล สงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน 

100 

E10 หน่วยงานมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 100 
E11 เจ้าหน้าที่มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 100 
E12 หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน 100 
E13 หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน 100 
E14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน 

98.11 

E15 หน่วยงานมีการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใส 99.06 
ผลการประเมิน EIT ได้คะแนนเฉลี่ย รวม  98.34  คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมี

ค าถามที่ได้คะแนน ต่ ากว่า 95 คะแนน จ านวน 2 ค าถาม 
 

ประเด นการประเมิน OIT (การเปิดเผยข้อมูลสาร
ธารณะ) 

คะแนนที่
ได้ 

O1-O48 ข้อมูลพ้ืนฐาน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล / โครงสร้าง / การ
บริหารงาน / การบริหารเงินงบประมาณ /การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล / การส่งเสริม
ความโปร่งใส / การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต / มาตรการภายในเพื่อ ป้องกันการทุจริต 

73.64 

ผลการประเมิน OIT ได้คะแนน  73.64 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

การค านวณคะแนนการถ่วงน้ าหนักขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ ได้ดังนี้ 

ประเด นการ
ประเมิน 

น้ าหนัก คะแนนเฉลี่ย                 
ที่ได้ร ับ 

คะแนน                 
ถ่วงน้ าหนัก 

IIT 30 97.31 29.19 
EIT 30 98.34   29.50 
OIT 40 73.64 29.46 

คะแนนรวม 88.15 
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3. ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุของผู้ประเมิน 
IIT ควรมีการก าหนดหน้าที่ของผู้ดูแลระบบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหาร และแยกภาระหน้าที่

ออกเป็นส่วนๆ โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นส่วนๆ ไป เพื่อตัดปัญหาการท างานซ้ าซ้อนหรือเกี่ยงงาน 
และจัดโครงการฝึกอบรมแบบเข้มข้นเน้นการปฏิบัติ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการประเมิน มีการตั้งโจทย์ตั้งแต่เริ่ม
ออกแบบระบบ สร้างแบบประเมิน ทดสอบเครื่องมือ ทดลองเก็บข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ครบทุกขั้นตอน 
เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าใจ ท าได้ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ซึ่งผู้บริหารควรเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 
คอยให้ข้อเสนอแนะ ทบทวน และปรับปรุงเนื่องจากผลงานที่ได้จะใช้อ้างอิงในผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารด้วย 
ตลอดจนสร้างแรงจูงใจในการท างานแก่บุคลากรที่รับมอบงาน ได้แก่ การให้รางวัล หรือให้เป็นส่วนหนึ่งในการ
พิจารณาความดีความชอบประจ าปี 

IIT มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรที่ชัดเจน มีคุณสมบัติเป็นไปตาม

เกณฑ์ หรือสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด 
2. มีการลงทะเบียน และท าแบบประเมินครบถ้วนตามภารกิจ และครบตามจ านวนขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ 
3. มีการแสดงผลการประเมินที่รวดเร็ว ชัดเจน โปร่งใส และสามารถสอบทานได้ 
4. สามารถมีข้อเสนอแนะให้บุคลากร และหน่วยงานพัฒนาตนเอง และหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่อง 

EIT ควรมีการเผยแพร่ช่องทางในการประเมินความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงานที่ชัดเจนและ
เปิดกว้างให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก ทั้งการประเมินโดยแบบประเมินเป็นกระดาษ 
แบบประเมินออนไลน์ และการสัมภาษณ์ มีการกระตุ้นให้ผู้รับบริการแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะ ตลอดจน
ร้องเรียนในเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ภายในมุมมองของผู้รับบริการ มีการเก็บข้อมูล รายชื่อ และช่องทางติดต่อผู้รับบริการ
อย่างครบถ้วน  

EIT มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. หน่วยงานควรมีการเก็บรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และผู้ท าแบบประเมินที่ชัดเจน 

รวมทั้งมีจ านวนเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด 
2. มีการสร้างแบบประเมินที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และมีผู้คอยให้ค าแนะน าระหว่างท าแบบประเมิน 

(ถ้าต้องการ) 
3. มีการประเมินในข้ันตอนต่าง ๆ ครบถ้วน 
4. แบบประเมินต้องมีพลังในการจ าแนก สามารถแยกหน่วยงานที่ปฏิบัติงานได้ดี และที่ต้อง

ปรับปรุงออกจากกันได้ 
5. มีความโปร่งใส และแสดงผลที่ชัดเจน เข้าใจง่าย เช่น การแสดงด้วยอินโฟกราฟิก หรือใช้กราฟ

แมงมุม (ประเมินและแสดงผลแบบรวม) 
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OIT- หน่วยงานยังไม่เข้าใจรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัด จึงท าให้เตรียมข้อมูล และองค์ประกอบ
ด้านข้อมูลไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด เช่น 

O9 Social Network 
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

จึงควรมีการท าความความเข้าใจกับรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดก่อนจะด าเนินการเตรียมข้อมูลต่าง ๆ 

4. วิเคราะห์ประเด นที่เป็นข้อบกพร่องและจุดอ่อนขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ รวมถึงประเด นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

จากผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
พบว่า ค าถามที่ได้คะแนนน้อยกว่า 90 คะแนน มี 3 ค าถาม ประกอบด้วย 

- ค าถามจากแบบประเมิน IIT (การรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน) จ านวน 3 ค าถาม 
- ค าถามจากแบบประเมิน EIT (การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน) จ านวน 0 ค าถาม 
- ค าถามทั้ง 3 ค าถามที่ได้คะแนนน้อยกว่า 90 คะแนน เป็นจุดอ่อนที่ องค์การบริหารส่วนต าบล      

ห้วยไร่ จะต้องปรับปรุงการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่จึงได้น าประเด็นค าถามทั้ง 3 ข้อ                            
มาเรียงล าดับจากน้อยไปมาก เพ่ือมาก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหาร               
ส่วนต าบลห้วยไร่ โดยก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรายงานผล  

 
ตารางแสดงล าดับคะแนนประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ได้รับคะแนนน้อยกว่า 90 คะแนน 
 

ล าดับ
ที ่

ผู้
ประเมิน 

ประเด นค าถาม คะแนน 

1 ภายใน ท่านรู้จักเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 81.67 
2 ภายใน ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวก 85.31 
3 ภายใน ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 87.17 

 

 
 
 
 
 



-9- 
 
5. แนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ได้น าประเด็นค าถามที่ได้คะแนนน้อยกว่า 90 คะแนน มาวิเคราะห์
จัดหมวดหมู่แบ่งออกเป็นจุดอ่อน ด้านต่างๆ ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ ปรับปรุง/พัฒนาเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 

 
ผู้ประเมิน จุดอ่อน คะแนน                

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 

แนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 

ภายใน ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม
ท รัพ ย์ สิ น ขอ งราชการ ไป ใช้
ปฏิบัติงาน มีความสะดวก 

85.31 - ทบทวนขั้นตอนการขออนุญาต
เพ่ือยืมทรัพย์สินฯ 
- ชี้แจง ทรัพย์สินฯ ที่เจ้าหน้าที่มี
สิทธิยืมและชี้แจงขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพ่ือยืม ทรัพย์สินฯ 

- จัดท าข้อตกลงหรือประกาศให้
บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่น า
ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็น
ประโยชน์ส่วนตัว  
- จัดท าประกาศข้อปฏิบัติในการขอ
ยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายใน
และภายนอกหน่วยงานทราบให้
ชัดเจน  

ภายใน ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงาน
เกี่ ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

87.17 

ภายใน ท่านรู้จักเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จ า ปี ข อ ง
หน่วยงาน 

81.67 - ชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี 
- รายงานผลการใช้เงินงบประมาณ
เป็นรายเดือน 
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ได้
ซักถาม ตรวจสอบการใช้เงิน
งบประมาณ 
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6. การก าหนดมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 น ามาสู่การก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 รวม 3 มาตรการ ประกอบด้วย (1) มาตรการปรับปรุงการท างาน (2) มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ภายในและบุคคลภายนอก และ (3) มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ ทั้ งนี้ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมจะต้องรายงานผล 
ความก้าวหน้า ความส าเร็จ และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ต่อผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ผู้บริหารมอบหมายภายใน 
ระยะเวลาที่ก าหนด 

(1) มาตรการปรับปรุงการท างาน 
กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดเสร จ การรายงานผล 

- ก า ร ท บ ท ว น
ขั้ น ต อ น ก า ร
ด า เนิ น ง า น เ พ่ื อ
ป รั บ ป รุ ง ก า ร
ท างาน 

- ทุกส านัก/กอง ทบทวน/จัดท า
ขัน้ตอน (work flow) 
 

1) การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ 
 

2) การขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สิน
ของราชการไปปฏิบัติงาน 
 

3) หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 

4 ) ก ารชี้ แ จ งข้ อ มู ล ข่ า วส ารแ ก่
สาธารณชน 

 
 

 

ส านักปลัด 
 

กองคลัง 
 
 

งานบริหารงาน
บุคคล ส านักปลัด 

 

คณะท างาน
ให้บริการ 

มี.ค. 64 รายเดือน 

- ทบทวน ปรับปรุงรายละเอียดของ
แต่ละต าแหน่ง (Job Description) 
พร้อมทั้งชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ภายใน
รับทราบและถือปฏิบัติ 

ทุกส านัก/กอง มี.ค. 64 รายเดือน 

- จัดท าหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้า
รับการฝึกอบรมฯ 

งานบริหารงาน
บุคคล ส านักปลัด 

มี.ค. 64 รายเดือน 

- การพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานหลัก
ที่ตนรับผิดชอบ 

งานบริหารงาน
บุคคล ส านักปลัด 

มี.ค. 64 รายเดือน 
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(2) มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ภายในและบุคคลภายนอก 
 

กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดเสร จ การรายงานผล 
2.1 การสื่อสารกับ
บุคคลภายใน 

- จัดประชุมชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์ 
ขั้นตอน ให้เจ้าหน้าที่ ได้รับทราบ
และถือปฏิบัติ 
1) การขออนุญาตการยืมทรัพย์สิน
ของราชการไปปฏิบัติงาน 
 

2 ) แผนการใช้จ่ ายงบประมาณ
ประจ าปี 

 
 
 

กองคลัง 
 
 

ส านักปลัด 

มี.ค. 64 รายเดือน 

2.2 การสื่อสารกับ
บุคคลภายนอก 

- เปิดเผยข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสาร และมีการรายงานผล 
 
 

- update ข้อมูลใน  website ให้
เป็นปัจจุบัน 
 

- ทุกสำนักคัดเลือกผลการด าเนิน 
งานที่สำคัญ 
 

- พัฒนารูปแบบการน าเสนอข้อมูล 
เพ่ือท าให้น่าสนใจ เพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลทาง website 

คณะท างาน
ให้บริการ

ประชาชนฯ 
 

ทุกส านัก/กอง 
 
 

ทุกส านัก/กอง 
 

 

ทุกส านัก/กอง 
 

มี.ค. 64 รายเดือน 

 
(3) มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยไร่ 
 

กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดเสร จ การรายงานผล 
- ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ ยวกับ
ยุทธศาสตร ์การด าเนิ น งานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 

ทุกส านัก/กอง 
 

มิ.ย. 64 รายเดือน 

 
 

   องค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยไร่ 

                         มกราคม  2564 


