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คํานํา 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐIntegrity (and Transparency 
Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ มีเจตนารมณมุ ่งหวังใหหน ่วยงานภาครัฐกลุ ่มเป ้าหมาย            
ได ้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร ่งใสของหน ่วยงานตนเองและนําข ้อมูลผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะ  
ไปปรับใช ้ในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหนว่ยงานได้อย่างเหมาะสม  เพื่อแสดงให ้เห็นถึงความพยายาม  
ของหน ่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด ้านการป ้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมทั้งสะท ้อน  
ถึงความตั้งใจของหน ่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  Good ( Governance)    
ให ้เป ็นที่ประจักษ ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากลรายงานการวิเคราะห ์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร ่งใสในการดําเนินงานของหน ่วยงานภาครัฐฉบับนี ้ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวช้ีวัดทั้ง 10  ตัวช้ีวัดได้แก่    

1) การปฏิบัติหน ้าที่   
2) การใช้งบประมาณ  
3) การใช้อํานาจ   
4) การใช้ทรัพย ์สินของราชการ   
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต   
6) คุณภาพการดําเนินงาน  
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร   
8) การปรับปรุงระบบการทํางาน   
9) การเป ิดเผยข้อมูล และ  
10) การป้องกันการทุจริต 
โดยประเมินผลจากการรับรู ้ของผู ้มสี ่วนได้ส ่วนเสยีภายใน (Internal) การรับรู ้ของผู ้ รับบริการผู ้มาติดต่อหรือผู ้

มีส ่วนได ้ส ่วนเสียภายนอกExternal) (และการเผยแพร ่ข ้อมูลที่เป ็นป ัจจุบันบนเว็บไซต ์ของหน ่วยงาน Open (Data)  
ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท ้อนให ้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหน ่วยงานในรอบป ีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
 

งานนิติการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้วหวังเป ็นอย่างยิ่งว ่าผลการประเมินครั้งนี้        
จะช่วยสนับสนุนส ่งเสริมและยกระดับคุณธรรมและความโปร ่งใส ในการดำเนินงานของหน ่วยงานภาครัฐในการ    
ดําเนินงานได้อย ่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน ่วยงานได ้ร ่วมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐภายใต ้กรอบธรรมาภิบาล 
และประการสําคัญ  คือ ได ้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป ้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถ  
สะท ้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให ้  กับหน ่วยงานภาครัฐ และส ่งผลต ่อการยกระดับค ่าดัชนีการรับร ู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index: CPI)  ของประเทศไทยให ้มอีันดับและผลคะแนนที่ดีย่ิงข้ึน ต่อไป 
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1.  หลักการและเหตผุล 
 

สํานักงานคณะกรรมการป ้องกันและปราบปรามการทุจริตแห ่งชาติ  (สํานักงาน ป.ป.ช.)ได ้พัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป ็นมาตรการป ้องกันการทุจริต และเป ็นกลไกในการสร ้างความตระหนักให้ 
หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย ่างโปร ่งใสและมีคุณธรรม “ โดยใช ้ ช่ือว่าการประเมินคุณธรรมและความ
โปร ่งใสในการดําเนินงานของหน ่วยงานภาครัฐ  Integrity( and Transparency Assessment: ITA)”   
ป ัจ จุ บั น ก ารป ระ เมิ น คุ ณ ธรร ม แล ะค วาม โป ร ่ง ใส ใน ก ารดํ า เนิ น ง าน ข อ งห น ่วย งาน ภ าค รั ฐ                             
ได ้ถูกกําหนดเป ็นกลยุทธ ที่สําคัญของยุทธศาสตร ์ ชาติว ่าด ้วยการป ้องกันและปราบปรามการทุจริต       
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)และขยาย ถึง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ซึ่งถือเป ็นการยกระดับให ้การประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการดําเนินงานของหน ่วยงาน  
ภาครัฐให ้เป ็น“มาตรการป ้องกันการทุจริตเชิงรุก”ที่หน ่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต ้องดําเนินการ            
โดยมุ ่งหวังให ้หน่วยงานภาครัฐที่เข ้ารับการประเมินได ้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ 
ยกระดับหน ่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร ่งใสในการดําเนินงานได อย่างเหมาะสม 

 

  ๒ . ผลการประเมินคุณ ธรรมและความโป ร่งใส ในการดํ าเนิน งานของ          
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว  อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล      
หนองบัวแก้ว อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมได ้คะแนนเท ่ากับร ้อยละ ๘๘.๐๒ คะแนน  
ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร ่งใสในการดําเนินงานระดับ A 
 

เมื่อพิจาณาตามตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนแล้ว 
ตัวช้ีวัด ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ไดค้ะแนนเท ่ากับร ้อยละ    8๓.๖๐ คะแนน 
ตัวช้ีวัด ด้านการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท ่ากับร ้อยละ  ๗๑.๘๙ คะแนน  
ตัวช้ีวัด ด้านการใช้อำนาจ ได้คะแนนเท ่ากับร ้อยละ        ๗๓.๕๑ คะแนน 
ตัวช้ีวัด ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท ่ากับร ้อยละ 7๒.5๑ คะแนน  
ตัวช้ีวัด ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนน เท ่ากับร ้อยละ   ๖๗.๑๔ คะนน  
ตัวช้ีวัด ด้านคุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท ่ากับร ้อยละ ๘๙.๙๐ คะแนน  
ตัวช้ีวัด ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร ไดค้ะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๒.๓๑ คะแนน  
ตัวช้ีวัด ด้านการปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนเท ่ากับร ้อยละ ๘๖.๔๙ คะแนน  
ตัวช้ีวัด ด้านการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท ่ากับ ร ้อยละ  ๙๕.๐๐ คะแนน   
ตัวช้ีวัด ด้านการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท ่ากับร ้อยละ ๑๐๐ คะแนน 

 

สรปุได ้ว่าจุดที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ คะแนน คือตัวช้ีวัด ที่ 1๐    
ด้านการป้องกันการทจุริต และจุดที่ได้คะแนนน้อยทีสุ่ดเท่ากับร้อยละ ๖๗.๑๔ คะแนน จะต้องปรับปรงุ
แก้ไขให้ดีข้ึน คือ ตัวช้ีวัดด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

3.การวิเคราะห์ข ้อมูล 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจําแนกตามดชันีของ องค์การบริหารส่วนตำบล   

หนองบัวแก้ว อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.256๔  มผีลการวิเคราะห์
ข้อมูลในแต่ละตัวช้ีวัดที่แสดงให้เห็นถึง จุดแข็ง และจุดอ่อน ที่จะต้องปรับปรงุแก้ไข  ได้แก ่
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3.1 จุดที่ได้คะแนนสูงสุด    ได้แก่ 
(1) ตัวช้ีวัด ด้านการป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนเท ่ากับร ้อยละ ๑๐๐  คะแนน จากการประเมิน 

   การรับรู ้ของผู ้รับบริการ  หรือผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสียของหน ่วยงานต่อคุณภาพผู ้มาติดต่อการดําเนินงาน ในประเด็น 
   ที่ เกี่ยวข ้องกับการปฏิบัติหน ้าที่  ของเจ ้าหน ้าที่  โดยยึดหลักตามมาตรฐานและระยะเวลาที่กําหนดไว ้ 
อย่างเคร ่งครัด 
   เห็นได ้ว่า ประชาชนหรือผู ้รับบริการมีความเช่ือมั่นในการดําเนินงานของหน ่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน    
   ข้ันตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้มีการให ้ข้อมูลที่ชัดเจนแก ่ผู้รับบริการ ไม่นําผลประโยชน ์ของพวกพ ้องอยู ่   
   เหนือผลประโยชน ์สาธารณะ และไม ่พบว่ามีการเรียกรับสินบน อย ่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป ็นประเด็นในการพัฒนา 
   เพื่อให ้หน ่วยงานได ้คะแนนที่ดียิ่งข้ึน  หน ่วยงานควรปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการทํางานโดยลดข้ันตอนให้
กระชับ และรวดเร็วมากกว่าเดิม 

3.2 จุดที่ได้คะแนนต่ำสุด  ได้แก่ 
(๑) ตัวช้ีวัด ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ  6๗.๑๔  

คะแนน 
จากการประเมินพบว่า  

    ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต พบว่า  
 มีข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดี
ข้ึน แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน  โดยการนำมาตรการป้องกันการ
ทุจริต   ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อไปสู่การปฏิบัติและส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม ต้องแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
อย่างชัดเจน 
 
  4.ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

4.1 จากการประมวลผลในภาพรวมตามหัวข้อต่าง ๆ บ่งช้ีให้เห็นว่าหน่วยงานควรมีการ 
  ปรับปรุง ดังนี ้ 

-ตัวช้ีวัดที่ ด้านการแก้ไขปัญหาการทจุริต มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
หน่วยงานควรจัดทำรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรอืจุดออ่น 

  ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นทีจ่ะต้องพัฒนาให้ดีข้ึน แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสูก่ารปฏิบัติของ
หน่วยงาน   
  จัดทำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอย่างเป็นรปูธรรม เสรมิสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 
  ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัตงิานอย่างซือ่สัตย์สุจริต อยา่งชัดเจน 
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