รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

คํานํา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐIntegrity (and Transparency
Assessment-ITA) ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.256๔ มี เ จตนารมณมุ ่ง หวั ง ใหหน่ว ยงานภาครัฐ กลุ ่ม เป้าหมาย
ได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนําข้อมูล ผลการประเมิน รวมทั้ งข้อเสนอแนะ
ไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายาม
ของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อ นมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตรวมทั้ งสะท้อน
ถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล Good ( Governance)
ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากลรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัดได้แก่
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อํานาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดําเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทํางาน
9) การเปิดเผยข้อมูล และ
10) การป้องกันการทุจริต
โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้ รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกExternal) (และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Open (Data)
ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
งานนิติก าร สํานัก ปลัด องค์ก ารบริห ารส่วนตำบลหนองบั วแก้ ว หวังเป็น อย่ างยิ่ง ว่าผลการประเมิ นครั้งนี้
จะช่วยสนับ สนุน ส่งเสริม และยกระดับ คุณ ธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการ
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล
และประการสํ า คั ญ คื อ ได้มี บ ทบาทในการผลั ก ดั น กลไกในการป้อ งกั น การทุ จ ริ ตของประเทศ ซึ่ ง จะสามารถ
สะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้ กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perception Index: CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้น ต่อไป
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1. หลักการและเหตุผล
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2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

-11. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม “ โดยใช้ ชื่อว่าการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ว ยงานภาครั ฐ Integrity( and Transparency Assessment: ITA)”
ป ัจ จุ บั น ก ารป ระ เมิ น คุ ณ ธรร ม แ ล ะ ค วา ม โป ร ่ง ใส ใน ก ารดํ าเนิ น งาน ข อ งห น ่ว ย งาน ภ าค รั ฐ
ได้ถู ก กํ า หนดเป็น กลยุ ท ธ ที่ สํ าคั ญ ของยุ ท ธศาสตร์ ชาติ ว ่าด้วยการป้อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)และขยาย ถึง พ.ศ. ๒๕๖๕
ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครั ฐ ให้เ ป็น “มาตรการป้อ งกั น การทุ จ ริ ต เชิ ง รุ ก ”ที่ ห น่ว ยงานภาครั ฐ ทั่ ว ประเทศจะต้อ งดํ า เนิ น การ
โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ
ยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานได อย่างเหมาะสม
๒. ผลการป ระเมิ น คุ ณ ธรรมและความโป ร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวแก้ว อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๘.๐๒ คะแนน
ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานระดับ A
เมื่อพิจาณาตามตัวชี้วัดที่ได้คะแนนแล้ว
ตัวชี้วัด ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 8๓.๖๐ คะแนน
ตัวชี้วัด ด้านการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๑.๘๙ คะแนน
ตัวชี้วัด ด้านการใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ
๗๓.๕๑ คะแนน
ตัวชี้วัด ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 7๒.5๑ คะแนน
ตัวชี้วัด ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนน เท่ากับร้อยละ ๖๗.๑๔ คะนน
ตัวชี้วัด ด้านคุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๙.๙๐ คะแนน
ตัวชี้วัด ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๒.๓๑ คะแนน
ตัวชี้วัด ด้านการปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๖.๔๙ คะแนน
ตัวชี้วัด ด้านการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ ๙๕.๐๐ คะแนน
ตัวชี้วัด ด้านการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ คะแนน
สรุปได้ว่าจุดที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ คะแนน คือตัวชี้วัด ที่ 1๐
ด้านการป้องกันการทุจริต และจุดที่ได้คะแนนน้อยทีส่ ุดเท่ากับร้อยละ ๖๗.๑๔ คะแนน จะต้องปรับปรุง
แก้ไขให้ดีขึ้น คือ ตัวชี้วัดด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต
3.การวิเคราะห์ข้อมูล
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจําแนกตามดัชนีของ องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวแก้ว อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ มีผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึง จุดแข็ง และจุดอ่อน ที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข ได้แก่

-23.1 จุดที่ได้คะแนนสูงสุด ได้แก่
(1) ตัวชี้วัด ด้านการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ คะแนน จากการประเมิน
การรับรู้ของผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพผู้มาติดต่อการดําเนินงาน ในประเด็น
ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น้า ที่ ของเจ้า หน้า ที่ โดยยึ ด หลั ก ตามมาตรฐานและระยะเวลาที่ กํ า หนดไว้
อย่างเคร่งครัด
เห็นได้ว่า ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในการดําเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผ้รู ับบริการ ไม่นําผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่
เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนา
เพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนที่ดียิ่งขึ้น หน่วยงานควรปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทํ างานโดยลดขั้นตอนให้
กระชับ และรวดเร็วมากกว่าเดิม
3.2 จุดที่ได้คะแนนต่ำสุด ได้แก่
(๑) ตั วชี้ วั ด ด้ า นการแก้ ไขปั ญ หาการทุ จ ริ ต ได้ ค ะแนนเท่ า กั บ ร้อ ยละ 6๗.๑๔
คะแนน
จากการประเมินพบว่า
ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต พบว่า
มีข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดี
ขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่ก ารปฏิบัติของหน่วยงาน โดยการนำมาตรการป้องกั นการ
ทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อไปสู่การปฏิบัติและส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม ต้อ งแสดงการดำเนินการหรือกิ จกรรมที่แสดงถึงการเสริม สร้าง
วัฒ นธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
อย่างชัดเจน
4.ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
4.1 จากการประมวลผลในภาพรวมตามหัวข้อต่าง ๆ บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานควรมีการ
ปรับปรุง ดังนี้
-ตัวชี้วัดที่ ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
หน่วยงานควรจัดทำรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน
ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นทีจ่ ะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสูก่ ารปฏิบัติของ
หน่วยงาน
จัดทำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร
ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัตงิ านอย่างซือ่ สัตย์สุจริต อย่างชัดเจน

ลงชื่อ จรัล วิถาทานัง ผู้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
(นายจรัล วิถาทานัง)
นิติกรชำนาญการ

