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คํานํา 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐIntegrity (and Transparency 
Assessment-ITA) ประจ ำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 มี เจตน ารมณ มุ  ่งห วั ง ให หน ่วย งาน ภ าครั ฐกลุ  ่มเป  าหมาย            
ได  รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร ่งใสของหน ่วยงานตนเองและนําข  อมูลผลการประเมินรวมทั้งข อเสนอแนะ  
ไปปรับใช  ในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหน่วยงานได  อย ่างเหมาะสม  เพ่ือแสดงให  เห็นถึงควำมพยำยำม  
ของหน ่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด   านการป  องกันและปราบปรามการทุจริตรวมทั้งสะท   อน  
ถึงความตั้งใจของหน ่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  Good ( Governance)    
ให  เป ็นที่ประจักษ  ต ่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากลรายงานการวิเคราะห  ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร ่งใสในการดําเนินงำนของหน ่วยงานภาครัฐฉบับนี้ ประกอบด วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10  ตัวชี้วัดได แก่    

1) การปฏิบัติหน  าที ่  
2) การใช  งบประมาณ  
3) การใช  อํานาจ   
4) การใช  ทรัพย  สินของราชการ   
5) กำรแก ไขปัญหำกำรทุจริต   
6) คุณภาพการดําเนินงาน  
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร   
8) การปรับปรุงระบบการทํางาน   
9) การเป ิดเผยข  อมูล และ  
10) การป้องกันการทุจริต 
โดยประเมินผลจากการรับรู  ของผู  มีส ่วนได  ส ่วนเสียภายใน(Internal) การรับรู  ของผู   รับบริการผู  มาติดต ่อหรือผู  

มีส ่วนได  ส ่วนเสียภายนอกExternal) (และการเผยแพร ่ข  อมูลที่ เป ็นป ัจจุบันบนเว็บไซต   ของหน ่วยงาน Open (Data)  
ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท  อนให  เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหน ่วยงานในรอบป  งบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
 

งานนิติกำร สํานักปลัด องค กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวแก วหวังเป ็นอย่างยิ่งว ่าผลการประเมินครั้งนี้        
จะช่วยสนับสนุนส ่งเสริมและยกระดับคุณธรรมและความโปร ่งใสในกำรด ำเนินงานของหน ่วยงานภาคฐในการดําเนินงำน
ได อย ่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน ่วยงานได  ร ่วมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐภายใต  กรอบธรรมำ ภิบาล และ 
ประการสําคัญ  คือ  ได  มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป   องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่ งจะสำมำรถ  
สะท  อนภาพลักษณ  เชิงบวกให    กับหน ่วยงานภาครัฐ และส ่งผลต ่อการยกระดับค ่าดัชนีการรับร   การทุจริต (Corruption 
Perception Index: CPI)  ของประเทศไทยให  มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งข้ึน ต ่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          



สารบัญ 
 
 
 
 
 

เรื่อง หน  า 
 

1. หลักการและเหตุผล                                                                                        1- 2 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการดําเนินงาน 
    ขององค กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวแก ว อําเภอพยัคฆภ มิพิสัย  จังหวัดมหำสำรคำม  
3. การวิเคราะห  ข  อมูล  
4. ข  อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการดําเนินงานของหน ่วยงานภาครัฐ   

  



-1- 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 

สํานักงานคณะกรรมการป  องกันและปราบปรามการทุจริตแห ่งชาติ  (สํานักงาน ป.ป.ช.)ได  พัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป ็นมาตรการป  องกันการทุจริต และเป ็นกลไกในการสร  างความตระหน ักให  
หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย ่างโปร ่งใสและมีคุณธรรม “ โดยใช   ชื่อว ่าการประเมินคุณธรรมและควำม
โปร ่งใสในการดํ าเนิ น งานของหน  ่วยงานภาครัฐ  Integrity( and Transparency Assessment: ITA)”   
ป ัจ จุ บั น ก า ร ป ร ะ เมิ น คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม โป ร  ่งใสในการ ดํ า เนิ น ง า น ข อ งห น  ่ว ย ง าน ภ าค รั ฐ                             
ได  ถูกกําหนดเป  ็นกลยุทธ ที่สํ าคัญของยุทธศาสตร    ชาติว  ่าด  วยการป  องกันและปราบปรามการทุจริต       
ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564) 

ซึ่งถือเป ็นการยกระดับให  การประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการดําเนินงานของหน ่วยงาน  
ภาครัฐให   เป ็น“มาตรการป  องกันการทุจริตเชิงรุก”ที่หน  ่วยงานภาครัฐทั่ วประเทศจะต   องดําเนินการ            
โดยมุ ่งหวังให  หน ่วยงำนภาครัฐที่เข  ารับการประเมินได  รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ 
ยกระดับหน ่วยงานในด านคุณธรรมและความโปร ่งใสในการดําเนินงานได อย ่างเหมาะสม 

 

  ๒ . ผลการประเมินคุณ ธรรมและความโป ร่งใสในการดํ า เนิ น งานของ          
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว  อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการดําเนินงานขององค กำรบริหำรส่วนต ำบล      
หนองบัวแก ว อ ำเภอพยัคฆภ มิพิสัย  จังหวัดมหำสำรคำม โดยภาพรวมได  คะแนนเท ่ากับร  อยละ ๕1.๒๘ คะแนน  
ซึ่งถือว ่ามีคุณธรรมและความโปร ่งใสในการดําเนินงานระดับ E 
 

เมื่อพิจาณาตามตัวชี้วัดที่ได ้คะแนนแล้ว 
ตัวชี้วัดด  านกำรปฏิบัติหน ำท ่ ได คะแนนเท ่ากับร  อยละ 8๒.๐๗  
รองลงมาคือตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ได คะแนนเท่ำกับร อยละ 8๐.๙๓  
ตัวชี้วัดคุณภำพกำรด ำเนินงำนได  คะแนนเท ่ากับร  อยละ ๘๐.๔๒  
ตัวชี้วัดการปรับปรุงกำรท ำงำนได  คะแนนเท ่ากับร  อยละ 7๖.๒๗  
ตัวชี้วัดกำรใช งบ ประมำณได คะแนน  เท ่ากับร  อยละ ๗๓.๘๑  
ตัวชี้วัดการใช อ ำนำจ  ได  คะแนนเท ่ากับร  อยละ  ๗๓.๕๑   
ตัวชี้วัดการใช ทรัพย สินของทำงรำชกำรได   คะแนนเท ่ากับร  อยละ 7๒.๖5  
ตัวชี้วัดการแก ไขปัญหำกำรทุจริตที่ได  คะแนน เท ่ากับร  อยละ  ๖๘.๔๘  
ตัวชี้วัดการเปิดเผยข อม ลได  คะแนนเท ่ากับ ร  อยละ  ๒6.๔๑   
และตัวชี้วัดการป้องกันกำรทุจริตได คะแนนเท ่ากับร  อยละ ๐.๐0 

 

สรุปได  ว ่าจุดที่หน ่วยงานได  คะแนนสูงสุดเท ่ากับร  อยละ 8๒.๐๗ คือตัวชี้วัดที่ 1 ด ำนกำร
ปฏิบัติหน ำท ่ และจุดที่ได คะแนนไม่ผ่ำนร อยละ ๕๐.๐๐ จะต  องปรับปรุงแก ไขให ด ขึ้น คือ ตัวช ้วัดกำร
เปิดเผยข อม ลและตัวช ้วัดกำรป้องกันกำรทุจริต 

3.การวิเคราะห  ข  อมูล 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสจําแนกตามดัชนีขององค กำรบริหำรส่วนต ำบล   

หนองบัวแก ว อ ำเภอพยัคฆภ มิพิสัย  จังหวัดมหำสำรคำม ประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.256๓  มีผลการวิเคราะห  
ข  อมูลในแต ่ละตัวชี้วัดที่แสดงให เห็นถึง จุดแข็ง และจุดอ ่อนที่จะต  องปรับปรุงแก ไข  ได แก่ 



-2- 
 

3.1 จุดที่ได ้คะแนนส งสุด    ได แก่ 
(1) ตัวชี้วัดที่ 1  ด  านกำรปฏิบัติหน ำท ่  ได  คะแนนเท ่ากับร  อยละ  8๒.๐๗  คะแนนจากการประเมิน 

   การรับรู  ของผู  รับบริการ   หรือผู  มีส ่วนได  ส ่วนเสียของหน ่วยงานต ่อคุณภาพผู  มาติดต ่อการดําเนินงาน ในประเด็น 
   ทีเ่กี่ยวข  องกับการปฏิบัติหน  าที่ ของเจ  าหน  าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐำนและระยะเวลาที่กําหนดไว   อย ่างเคร ่งครัด 
   เห็นได  ว ่า ประชาชนหรือผู  รับบริการมีความเชื่อมั่นในกำรดําเนินงานของหน ่วยงานว ่ายึดหลักตามมาตรฐาน    
   ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว  มีการให  ข  อมูลที่ชัดเจนแก ่ผู  รับบริการ ไมน่ําผลประโยชน  ของพวกพ  องอยู ่   
   เหนือผลประโยชน  สาธารณะ และไม ่พบว ่ามีการเรียกรับสินบน อย ่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป ็นประเด็นในการพัฒนา 
   เพ่ือให  หน ่วยงานได  คะแนนท ด่ีขึ้น  หน ่วยงานควรปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทํางานโดยลดขั้นตอนให กระชับ 
   และรวดเร็วมำกกว่ำเดิม 
 

3.2 จุดท ่ได คะแนนต่ ำสุด  ได แก่ 
(1) ตัวชี้วัดท ่ ๙ ด ำนกำรเปิดเผยข อม ล ได คะแนนเท่ำกับ ร อยละ  ๒6.๔๑  และตัวช ้วัดท ่ 10               

   ด ำนกำรป้องกันกำรทุจริต ได  คะแนนเท ่ากับร  อยละ 0.๐๐ คะแนนจำกกำรประเมินพบว่ำ  
   ด้านการเปิดเผยข้อมูล  ไมม่ นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ไม่ม หลักเกณฑ กำรบริหำรและพัฒนำ  
   ทรัพยำกรบุคคลครบถ วน ไมม่ รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล    
   ด้านการป้องกันการทุจริตพบว่า ไม่ม ข อม ลรำยละเอ ยดกำรวิเครำะห  เช่น ประเด็นท ่เป็นข อบกพร่อง   
   หรือจุดอ่อนท ่จะต องแก ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นท ่จะต องพัฒนำให ด ขึ้น แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห  
   ไปส ่กำรปฏิบัติของหน่วยงำน ไม่ม ข อม ลรำยละเอ ยดกำรน ำมำตรกำรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและควำม 
   โปร่งใสภำยในหน่วยงำนอย่ำงเป็นร ปธรรม ไม่ได แสดง  กำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมท  ่
   แสดงถึงกำรเสริมสร ำงวัฒนธรรมองค กรให เจ ำหน ำท ่ของหน่วยงำนม ทัศนคติ  
   ค่ำนิยม ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย สุจริต อย่ำงชัดเจน 
 
  4.ข  อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน ่วยงานภาครัฐ  

4.1 จำกกำรประมวลผลในภำพรวมตำมหัวข อต่ำง ๆ บ ่งชี้ให  เห็นว ่าหน ่วยงานควรม กำร 
  ปรับปรุง ดังน ้  

-ตัวช ้วัดท ่ ๙ กำรใช ทรัพยำกรของรำชกำร ม ข อเสนอแนะ  ดังน ้ 
หน่วยงำนควรม กำรจัดท ำนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และหลักเกณฑ กำรบริหำรและ 

   พัฒนำทรัพยำกรบุคคลครบถ วน รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ให ชัดเจน  
-ตัวช ้วัดท ่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต ม ข อเสนอแนะ ดังน ้ 
หน่วยงำนควรจัดท ำรำยละเอ ยดกำรวิเครำะห  เช่น ประเด็นท ่เป็นข อบกพร่องหรือจุดอ่อน 

  ท ่จะต องแก ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นท ่จะต องพัฒนำให ด ขึ้น แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห ไปส ่กำรปฏิบัติของหน่วยงำน   
  จัดท ำมำตรกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนอย่ำงเป็นร ปธรรม เสริมสร ำงวัฒนธรรมองค กร 
  ให เจ ำหน ำท ่ของหน่วยงำนม ทัศนคติ ค่ำนิยม ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย สุจริต อย่ำงชัดเจน 

 

                                     ลงชื่อ  จรัล  วิถำทำนัง  ผ  จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห ผลกำรประเมินฯ 
       (นำยจรัล  วิถำทำนัง) 
        นิติกรช ำนำญกำร 


