
           

สวนราชการ    องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก
ที่   บก  8020๑   
เร่ือง   รายงานการวิเคราะหการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสในการดาํเนินงาน 

ประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖
 

เรียน    นายกองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก
 
 

 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
ดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีเคร่ืองมอืในการประเมินไดแก

1. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 
2. แบบวัดการรบัรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
3. แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
ซึ่งจากผลการประเมินดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก มีผลคะแนนอยูในระดับ 

61.67   คะแนน นั้น 
เพื่อเปนการทราบถึงประเด็นท่ีเปนขอบกพรองหรือจุดออนที่จะตองดําเนินการแกไขหรือพัฒนาใหดี

ขึ้น องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก จึงไดดําเนินการจัดทํารายงานการวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
    
    
    
    
 
 

 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก
- เพื่อโปรดทราบ  

 

 
 

 

จาสิบเอก 
           (ปานเทพวิมลรัตน   อุปรโคตร
        ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก
 
 
 
 

 

        บันทึกขอความ 
องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 

       วันที่  5  มกราคม  ๒๕๖5 
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐ

๒๕๖4  

นายกองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป
ดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

โดยมีเครื่องมือในการประเมนิไดแก 
วดัการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

แบบวัดการรับรูของผูมสีวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 
แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

ซ่ึงจากผลการประเมินดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก มีผลคะแนนอยูในระดับ 

เพื่อเปนการทราบถึงประเด็นที่เปนขอบกพรองหรือจุดออนที่จะตองดําเนินการแกไขหรือพัฒนาใหดี
ขึ้น องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก จึงไดดําเนินการจัดทํารายงานการวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น ตามเอกสารที่เสนอแนบมาพรอมนี้

  
  (นางโอภาศ   ศรีกงพาน) 
        นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
   

น  นายกองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก   - ทราบ 
    - ดําเนินการตามที่เสนอ

ปานเทพวิมลรัตน   อุปรโคตร)    (นายศักดิ์ชัย   มารมย) 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก   นายกองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

ของหนวยงานภาครัฐ 

สํานักงาน ป.ป.ช.) ได
ITA) ประจําป

ซึ่งจากผลการประเมินดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก มีผลคะแนนอยูในระดับ D  เทากับ 

เพื่อเปนการทราบถึงประเด็นท่ีเปนขอบกพรองหรือจุดออนที่จะตองดําเนินการแกไขหรือพัฒนาใหดี
ขึ้น องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก จึงไดดําเนินการจัดทํารายงานการวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและ

ขึ้น ตามเอกสารที่เสนอแนบมาพรอมนี้ 

ดําเนินการตามที่เสนอ 

 
นายกองคการบรหิารสวนตําบลสมสนุก 



 
 
 

การวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปรงใสในการดําเนินงาน 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก  อําเภอปากคาด  
จังหวัดบึงกาฬ 

 

 



คํานํา 
 
 

 
   การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณ มุงหวังใหหนวยงานภาครัฐกลุมเปาหมายไดรับทราบระดับคุณธรรมและความ
โปรงใสของหนวยงานตนเอง และนําขอมูลผลการประเมิน รวมทั้งขอเสนอแนะไปปรับใชในการพัฒนาและ
ยกระดับการดําเนินงานของหนวยงานไดอยางเหมาะสม เพื่อแสดงใหเห็นถึงความพยายามของหนวยงาน
ภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะทอนถึงวาม
ตั้งใจของหนวยงาน ในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ใหเปนที่ประจักษตอ
สาธารณะ  
 รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวไดแก 
  

อันดับ ตัวช้ีวัด 

1 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
2 คุณภาพการดําเนินงาน 
3 การปรบัปรุงการทํางาน 
4 การปฏิบัติหนาท่ี 
5 การใชอํานาจ 
6 การแกไขปญหาการทจุริต 
7 การใชงบประมาณ 
8 การใชทรัพยสินของทางราชการ 
9 การเปดเผยขอมลู 

10 การปองกันการทุจริต 
 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก หวังเปนอยางยิ่งวา ผลการประเมินครั้งนี้ จะชวย
สนับสนุน สงเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทุกหนวยงานไดรวมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐภายใตกรอบธรรมภิบาลและประการ
สําคัญ คือ ไดมีบทบาทในการผลักดันกลไกในการปองกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะทอน
ภาพลักษณเชิงบวกใหกับหนวยงานภาครัฐและสงผลตอการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต ของประเทศ
ไทยใหมีอันดับและผลคะแนนที่ดีย่ิงขึ้นตอไป 
 

สํานักปลัด 

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 

 

 

 



1. หลักการและเหตุผล 
  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริตและเปนกลไกในการสรางความตระหนักใหหนวยงาน
ภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ” ปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐไดถูกกําหนดเปนกลยุทธ ที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปน  “มาตรการเชิงรุก”ที่หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศจะตอง
ดําเนินการ โดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการ
พัฒนาและยกระดับหนวยงานในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดาํเนินงานอยางเหมาะสม 
 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 

อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลสม

สนุก โดยภาพรวมไดคะนน 61.67  คะแนน  ซึ่งระดับผลการประเมินเทากับ  D  มีคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 
ดังตอไปนี ้
 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 

1 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 92.49 
2 คุณภาพการดําเนินงาน 91.23 
3 การปรบัปรุงการทํางาน 89.54 
4 การปฏิบัติหนาท่ี 88.45 
5 การใชอํานาจ 85.63 
6 การแกไขปญหาการทจุริต 79.77 
7 การใชงบประมาณ 79.47 
8 การใชทรัพยสินของทางราชการ 78.58 
9 การเปดเผยขอมลู 29.4 

10 การปองกันการทุจริต 18.75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.การวิเคราะหขอมูลผลการประเมิน 
 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ตองแกไข/ปรบัปรงุ 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

1.การปฏิบัติหนาที่          88.45 คะแนน 
2.การใชงบประมาณ        79.47 คะแนน 
3.การใชอํานาจ              85.63 คะแนน 
4.การใชทรัพยสินของทางราชการ  78.58 คะแนน 
5.การแกไขปญหาการทุจริต    79.77  คะแนน 

- สงเสริมการประชาสัมพันธและใหขอมูลเก่ียวกับแผนการใช
จายงบประมาณประจําปของหนวยงานใหมากขึ้น 

- เพิ่มการอํานวยความสะดวกเก่ียวกับข้ันตอนการขออนุญาต
เพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงาน 

- สงเสริมการเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่เขาถึงงาย ไม
ซับซอน และเพิ่มชองทางที่หลากหลายมากขึ้น 

- ปรับปรุงการดําเนนิงาน/การใหบริการใหมีความโปรงใสมาก
ขึ้น 

- สงเสรมิกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ
ของผลงานอยางถูกตอง 
       จากผลคะแนน  IIt พบวา 
ประเด็นที่จะตองพัฒนาและปรับปรงุอยางเรงดวนคอื 
การใชงบประมาณพนักงานเจาหนาท่ีในหนวยงานยังไมทราบ 
ถึงแผนการใชจายงบประมาณของหนวยงานจะตองมีการให 
ความรูในเร ื่องแผนการใชจายเงินของหนวยงานและการแกไข
ปญหาการทุจริต 

- แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

 
1.คุณภาพการดาํเนินงาน      91.23  คะแนน 
2.ประสิทธิภาพการสื่อสาร     92.49  คะแนน 
3.การปรับปรุงการทํางาน      98.54  คะแนน 

 
- เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการดําเนินงาน/การ
ใหบริการใหดีข้ึน 
- เปดโอกาสใหผูรบับริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย 
เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การ
ใหบริการของหนวยงานใหดีขึ้น 
- เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการ
ของหนวยงานใหดีข้ึน 
         จากผลคะแนน  EIT ประเด็นท่ีจะตองปรับปรุงอยาง
เรงดวนคือดานการปรับปรุงการทํางานของเจาหนาท่ีที่ใหบริการ
แกประชาชนที่มาติดตอ ไมวาจะเปนการสรางระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพการใหบริการของผูมารับการติดตอรับริการ ณ จุด
รับบริการไดโดยงาย และสะดวก มีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอน ระยะเวลาและผูรับผิดชอบในการใหบริการอยางชัดเจน
สงเสริมการเผยแพรขอมูลของหนวยงานท่ีเขาถึงงาย ไมซับซอน 
และเพิ่มชองทางที่หลากหลายมากขึ้น 
 



- แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

 
1.การเปดเผยขอมูล        29.40  คะแนน 
2.การปองกันการทุจริต    18.75  คะแนน 

 
- แกไขปญหาการทุจริตในหนวยงานอยางจริงจัง 
- แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมของหนวยงานที่แสดงถึงการ

เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาที่ของหนวยงานมี
ทัศนคติ คานิยมในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริตอยาง
ชัดเจน 

- แสดงคูมือหรือแนวทางการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ี
เก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของ
หนวยงาน โดยมขีอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 

- แสดงผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานและมี
ขอมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจาง 

- แสดงผลการสาํรวจความพึงพอใจในการใหบริการของ
หนวยงานที่สอดคลองตามภารกิจหลัก โดยเปนผลการ
ดําเนินงานปที่ผานมา 

- แสดงขอมูลของผูบริหาร หัวหนาหนวยงาน พนักงานประจํา
และผูดํารงตาํแหนงทางการเมือง โดยควรแสดงอยางนอย
ประกอบดวย ชื่อ สกุล ตําแหนง เบอรโทรศัพท 
 
      จากผลคะแนน  OIT  ประเด็นที่จะตองพัฒนาคอืดานการ
เปดเผยขอมูลในเว็บไซด ในการตรวจประเมิน OIT ทาง
หนวยงานมีการเชื่อมโยง URL  แตสาเหตุเกิดจากมีความ
ผิดพลาดดานการเชื่อมโยงขอมูลในระบบทําให   URL  ไม
สามารถเปดดูไดเปนบางขอ ทําใหไมไดคะแนนในขอที่ URL  มี
ปญหา จะตองมีการแกไขปรับปรุงในดานเว็บไซดของ อบต. 
และแอดมินที่ทําการศึกษาขอมูลการเชื่อมโยงใหถูกตอง มีการ
ตรวจสอบและเปดดู  URL  กอนท่ีจะทําการสงขอมูลให
เรียบรอยครบถวน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

     จากการประชุมประจําเดือนมกราคม 2565 ขององคการบริหารสวนตําบลสมสนุก เมื่อวันที่ 6 มกราคม  2565 ผูบริหารและเจาหนาที่ไดรวมกันพิจารณาเพ่ือกําหนด

มาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ขององคการบริหารสวนตําบลสมสนุก ดังนี้

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา การติดตามและ

ดําเนินการ รายงานผล

1. การสรางฐานความคิด 1. เสริมสรางฐานความคดิการแยกแยะประโยชน สํานักปลัด ม.ค. - ม.ีค. 65 รายงานผลในการประชุม

การแยกแยะประโยชน สวนตัวและประโยชนสวนรวม โดยการจัดประชุม ประจําเดือน เมษายน 2565

สวนตัวและประโยชน อบรม จัดทําสื่อประชาสัมพันธรณรงค

สวนรวม 2. จัดทําคูมือแนวทางปฏิบัติในการใชทรัพย

สินของทางราชการ

2. การปรับปรุงระบบการ 1.การจัดตั้งศูนย smart country สํานักปลัด ตลอดป 2565 รายงานผลในการประชุม

ทํางาน/ การเพ่ิมประสิทธิภาพ 2. การแตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนย ประจําเดอืน

การสื่อสาร 3. การจัดอบรมเจาหนาที่

4. แตงตั้งเจาหนาที่ประชาสัมพันธ

5. ดําเนินงานประชาสัมพันธผานชองทางการสื่อสารตางๆ

เปนระยะๆ

6. สํารวจความพึงพอใจ

3. โครงการจัดทํามาตรการสงเสริม 1. แตงตั้งคณะทํางานการจัดทํามาตรการ สํานักปลัด ม.ค. - ก.พ. 2565 รายงานผลเอกสารตางๆตาม

คุณธรรมและความโปรงใสภายใน 2. ประชุมคณะทํางานเพ่ือจัดทํามาตรการ ตัวชีวดั ดานการปองกันการ

หนวยงานและวิเคราะหความเสี่ยง 3. มอบหมายใหสํานักปลัด ดําเนินการ ทุจริตและนําไปเผยแพร

การทุจริต บนเว็บไซด


