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1.คำนำ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูล
ผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของ หน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของ
หน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดั บ
มาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับสากล 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 
10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพ
การดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างแป้น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การวิเคราะห์ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต  
(Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างแป้น 

2.ผลการประเมิน 

 



องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างแป้น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี มีคะแนนประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 ภาพรวม ได้ 85.67 คะแนนระดับผลการประเมิน ได้ ระดับ A 

เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวช้ีวัด พบวา่ มีตัวช้ีวัดที่ได้ 85 คะแนน ขึ้นไปจำนวน 5 ตัวช้ีวัด ได้แก่  
1. ตัวชี้วัดที่ 5 การปฏิบัติหน้าที่  ได้  86.98 คะแนน  
2. ตัวชี้วัดที่ 4 การปรับปรุงการทำงาน  ได้  90.87  คะแนน   
3. ตัวชี้วัดที่ 3 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้ 92.46 คะแนน 
4. ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพการดำเนินงาน  ได้ 92.60 คะแนน 
5. ตัวชี้วัดที่ 1 การป้องกันการทุจริต ได้ 93.75 คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนนลงมามีจำนวน 5 ตัวชี้วัดได้แก่  
1. ตัวชี้วัดที่ 6 การเปิดเผยข้อมูล  ได้  82.71 คะแนน  
2. ตัวชี้วัดที่ 7 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้  76.88 คะแนน  
3. ตัวชี้วัดที่ 5 การใช้อำนาจ  ได้  75.56 คะแนน  
4. ตัวชี้วัดที่ 9 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ได้  70.96 คะแนน  
5. ตัวชี้วัดที่ 10 การใช้งบประมาณ  ได้  69.30 คะแนน  

 
1.  ตัวชี้วัดที่ 10 การใช้งบประมาณ ได ้69.30 คะแนน ซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายที่ได้คะแนนต่ำสุด 

เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2563 มีคะแนนประเมิน ภาพรวม ได้ 63.01 กับ ปีงบประมาณ 2564 พบว่าคะแนนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
 
 

 

3.การวิเคราะห์คะแนน 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างแป้น มีผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จำนวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 



 
 (1) ตัวชี้วัดที่ 5  การปฏิบัติหน้าที ่ ได้  86.98 คะแนน เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้การ
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด และเท่าเทียมกันทุกคน 

(2)ตัวชี้วัดที่ 4  การปรับปรุงการทำงาน  ได้  90.87  คะแนน  เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการ
ทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เห็นได้ว่า หน่วยงานควรมี
กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย  

(3)ตัวชี้วัดที่ 3   ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้ 92.46 คะแนน  เป็นคะแนนจากการประเมินประสิทธิภาพการสื่อสาร มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล
ที่สาธารณชนรับทราบอย่างชัดเจน มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสารให้ประชาชนรับรู้เรื่องราวต่างที่เกิดข้ึนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ 

(4)ตัวชี้วัดที่ 2   คุณภาพการดำเนินงาน  ได้ 92.60 คะแนน เป็นคะแนนจากการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน การให้บริการและ
การปฏบิัติงานตามหน้าที่ของแต่ละส่วนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้มาใช้บริการ 

(5)ตัวชี้วัดที่1   การป้องกันการทุจริต ได้ 93.75 คะแนน  เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง เห็นได้ว่า หน่วยงานควรทบทวน
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้
เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท ำให้การ
ทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้าง ความเชื่อมั่นให้บุคลกรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย รวมทั้ง
หน่วยงานควรมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการทำงานเพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

 
 
 
 
 



4.ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างแป้น อ ำ เ ภ อ เ พ็ ญ 

จังหวัดอุดรธานี เท่ากับ 85.67 คะแนน สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดเกณฑ์ไว้คือ 85 คะแนน อยู่ในระดับ A โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 
ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) มีค่าคะแนนเท่ากับ 75.93 คะแนน โดยประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด 

ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ มีผลคะแนน เท่ากับ 86.98 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีผลคะแนน เท่ากับ 69.30 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ มีผลคะแนน เท่ากับ 75.52 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีผลคะแนน เท่ากับ 70.96 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ 76.88 คะแนน 
จากลำดับคะแนน พบว่า ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีค่าคะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงในปีต่อไป 

คือ ในกระบวนการการใช้จ่ายงบประมาณ ควรมีการเปิดเผยข้อมูลการบริหารจัดการงบประมาณด้วยความโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง และเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณได้  

 
ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีผลคะแนน เท่ากับ 91.98 คะแนน โดยประกอบด้วย 3 

ตัวชี้วัด ดังนี้  
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน มีผลคะแนน เท่ากับ 92.60 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนน เท่ากับ 92.46 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน มีผลคะแนน เท่ากับ 90.87 คะแนน 
จากลำดับคะแนน พบว่า ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน มีค่าคะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงใน

ปีต่อไป คือ ควรมีการปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติงาน ให้มีกระบวนงานขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น นำเทคโนโลยีมาใช้ สร้างความพึงพอใจให้
ผู้รับบริการ มีการเปิดโอกาสให้ผู้บริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงดำเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้ วย และให้ความสำคัญ
กับความโปร่งใส 



 
ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีค่าคะแนนเท่ากับ 88.23 คะแนน โดยประกอบด้วย 2 

ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนน เท่ากับ 82.71 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ 93.75 คะแนน 
ทั้ง 2 ตัวชี้วัด มีแนวทางการดำเนินงานที่คล้ายกัน คือ การเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ใน

ภาพรวมถือว่า ผ่านเกณฑ์ ควรรักษามาตรฐานของการดำเนินงานที่ดีไว้ในปีต่อไป 
 
6. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างแป้นปีงบประมาณ 2564 

มาตรการ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
1. ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน 
ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับ
ผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างแป้นทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 

- ประชาสัมพันธ์และติดป้ายหน้าอาคารที่ทำการ อบต.สร้างแป้น หาก
พบเห็นการทุจริต ประพฤติมิชอบโปรดแจ้ง 042-219684 หรือทาง 
www.sangpaen.comหรือทาง Facebook อบต.สร้างแป้น รับแจ้ง
เรื่องการทุจริตคอรัปชั่นภายในเขตพ้ืนที่ตำบลสร้างแป้น 

สำนักปลัด • รายงาน
ความก้าวหน้า 
รอบ 6 เดือน 
• รายงานสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

2. ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน 
ต้องไม่ใช้ยานพาหนะของทางราชการ
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
 

- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันสอดส่องดูแลทรัพย์สินของทาง
ราชการ หากพบเห็นบุคคลที่นำทรัพย์ของทางราชการไปใช้ส่วนตัว 
โปรดแจ้ง042-219684 หรอืทาง www.sangpaen.com 

สำนักปลัด • รายงาน
ความก้าวหน้า 
รอบ 6 เดือน 
• รายงานสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

3. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานขององค์กร  
 

- การจัดตั้งคณะกรรมการต่างๆ โดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการอย่างหลากหลาย 
 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 

• รายงาน
ความก้าวหน้า 
รอบ 6 เดือน 
• รายงานสรุปผล 

http://www.sangpaen.com/
http://www.sangpaen.com/


มาตรการ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
กองสวัสดิการ ณ สิ้นปีงบประมาณ 

4. จัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากร 
และสาธารณชนรับทราบ 

- เปิดเผยโดยการติดประกาศ 
-ประกาศบนเว็บไซต์ อบต. www.sangpaen.com 
 

กองคลัง • รายงาน
ความก้าวหน้า 
รอบ 6 เดือน 
• รายงานสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
 
 

5.เพ่ิมประสิทธิภาพการรับข้อร้องเรียน -กำหนดผู้รับผิดชอบรับข้อร้องเรียนที่ชัดเจน และกำหนดสิทธิการตอบ 
สนองข้อร้องเรียนที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
-จัดช่องทางการร้องเรียนสำหรับบุคคลภายนอก และ บุคลากรภายใน
หน่วยงาน 
-ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนให้บุคลากรและสาธารณชน 
-รายงานสถิติข้อร้องเรียน และผลการตอบสนองและจัดการข้อร้องเรียน 
 

สำนักปลัด 
 

• รายงาน
ความก้าวหน้า 
รอบ 6 เดือน 
• รายงานสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
 

6.ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน 
การให้บริการผู้มาติดต่อราชการ 
ทีเ่ป็นไปตามข้ันตอนระยะเวลา 
ที่กำหนด 
 

- ทบทวน ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 
- ทบทวน ปรับปรุงคู่มือ มาตรฐานการให้บริการประชาชน 
- รณรงค์พัฒนาจิตสำนึกการให้บริการกับเจ้าหน้าที่ ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศของหน่วยงาน 
 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการ 

• รายงาน
ความก้าวหน้า 
รอบ 6 เดือน 
• รายงานสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

7. มีการมอบหมายงาน การปฏิบัติงาน 
รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามระดับคุณภาพของงาน โดยไม่ 
เลือกปฏิบัติ 

- สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการทำงานให้บุคลากรทราบ 
- ผู้บริหารเน้นย้ำในที่ประชุมเรื่องความเป็นธรรมในการประเมิน เพื่อ
เพ่ิมความตระหนักให้กับหัวหน้างาน 

สำนักปลัด 
 

• รายงาน
ความก้าวหน้า 
รอบ 6 เดือน 
• รายงานสรุปผล 

http://www.sangpaen.com/


มาตรการ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
  ณ สิ้นปีงบประมาณ 
8.พัฒนาระบบสารสนเทศของ อบต. -กำหนดผู้รับผิดชอบ ผู้ดูแลระบบให้ชัดเจน  

-เพ่ิมศักยภาพบุคลากรในการดูแลระบบ 
-จัดประชุมอบรม เพ่ิมการตระหนักรู้ ความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศ 
และการใช้งานให้บุคลลากร อบต. 

สำนักปลัด • รายงาน
ความก้าวหน้า 
รอบ 6 เดือน 
• รายงานสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

 


