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 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



คํานํา 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐIntegrity (and Transparency 
Assessment-ITA)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  มีเจตนารมณ์  มุ่งหวังให้  หน่วยงานภาครัฐ   กลุ่มเป้าหมายได้ 
รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง   และนําข้อมูลผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะ  ไป
ปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายาม  
ของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต  รวมทั้งสะท้อน  ถึง
ความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  Good ( Governance)  ให้
เป็นที่ประจักษ์ ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากลรายงาน  การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ  
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี้   ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง  10   ตัวชี้วัด    ได้แก่    
1) การปฏิบัติหน้าที่  2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อํานาจ  4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  5) การแก้ไขปัญหาการ 
ทุจริต  6) คุณภาพการดําเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  8) การปรับปรุงระบบการทํางาน  9) การเปิดเผยข้อมูล 
และ 10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน   (Internal)   การรับรู้ของผู้ 
รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกExternal)   (และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ  
หนว่ยงาน Open (Data)  ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สํานักปลัด   องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น    หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผล
การ ประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน   ส่งเสริม  และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาค    รัฐในการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานไดร้ว่มกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบ
ธรรมา  ภิบาล และ ประการสําคัญ  คือ  ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ   ซึ่งจะ
สามารถ  สะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้  กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perception Index: CPI)  ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้น  ต่อไป 
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1.  หลักการและเหตุผล 
 

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (สํานักงาน ป.ป.ช.)  ไดพั้ฒนา 
เครือ่งมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต   และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้ 
หนว่ยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  “ โดยใช้ ชื่อว่าการประเมินคุณธรรมและความ  
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity( and Transparency Assessment: ITA)” ปัจจุบัน  การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน วยงานภาครัฐ ได้ถูกกําหนดเป็นกลยุทธ ที่สําคัญของ
ยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่3 (พ.ศ.2560 - 2564) ซึ่งถือ         เป็นการ
ยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน  ภาครัฐให้เป็น  “มาตรการ
ปอ้งกันการทุจริตเชิงรุก”ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดําเนินการ โดย มุ่งหวังให้หนว่ยงาน  ภาครัฐที่เขา้รับ
การประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ ยกระดับหน่วยงานใน ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานได้ อย่างเหมาะสม 

 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกา
เล็น อําเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น 
     อําเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมได้ คะแนนเท่ากับร้อยละ 54.41 คะแนน  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ 

โปร่งใสในการดําเนินงานระดับ E 
 

เมื่อพิจาณาตามตัวชี้วัดพบว่า ที่ได้คะแนนสูงสุดตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติหน้าที่ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
87.68  รองลงมาคือตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  84.29  ตัวชี้วัดการใช้อำนาจได้
คะแนน  เท่ากับร้อยละ  84.12 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารได้คะแนน เท่ากับร้อยละ  82.04  ตัวชี้วัดการใช้
งบประมาณได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.67 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการได้ คะแนนเท่ากับร้อยละ 
79.34 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงานไดค้ะแนนเท่ากับรอ้ยละ 78.63 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได ้คะแนน
เท่ากับ ร้อยละ 76.28 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ  27.13   และตัวชี้วัดการป้องกันการ
ทุจริตได้คะแนนเทา่กับรอ้ยละ 0.00 

 

สรุปได้ว่า จุดที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 87.68  คือตัวชี้วัดที่ 1 ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
และ จุดที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้ คะแนนต่ำสุดเท่ากับร้อยละ 0.00  คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   

 
3.การวิเคราะห ์ข้อมูล 

จากผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสจําแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น 
อําเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็น 
ถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนที่จะตอ้งพัฒนา  ได้แก่ 
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3.1 จุดทีไ่ด้คะแนนสูงสุด    ได้แก่ 
(1) ตัวชี้วัดที่ 1  ด้านการปฏิบัติหน้าที่  ไดค้ะแนนเท่ากับร้อยละ  87.68    คะแนนจากการประเมิน 

   การรับรู้ของผู้รับบริการ   หรือผู้มีส่วนไดส้่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพผู้มาติดต่อการดําเนินงาน ในประเด็น 
   ทีเ่กี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐานและระยะเวลาที่กําหนดไว้ อย่างเคร่งครัด 
   เห็นไดว้่า   ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในการดําเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน    
   ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ   ไมน่ําผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่   
   เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน      อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนา 
   เพ่ือใหห้นว่ยงานได้คะแนนทีด่ีขึ้น  หนว่ยงานควรปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทํางานโดยลดขัน้ตอนให้กระชับ 
   และรวดเร็วมากกว่าเดิม 
 

3.2 จุดที่ได้คะแนนต่ำสุด  ได้แก่ 
(1) ตัวชี้วัดที่ 10 ด้านการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 0.00 คะแนนจากการประเมิน  

การรับรู้ของผู้รับบริการ  หรือผู้มีส่วนไดส้่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพผู้มาติดต่อการดําเนินงาน  แสดงให้เห็นว่า 
หน่วยงานไม่ได้มีการแสดงเจตจำนงหรือคำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใส  และเป็นไป 
ตามหลักธรรมมาภิบาล  ไม่มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจำปีให้ชัดเจน  และเผยแพร่ต่อ 
สาธารณะ พร้อมทั้งให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 

 
  4.ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน ่วยงานภาครัฐ 
 

4.1 จากการประมวลผลในภาพรวมตามหัวข้อต่าง ๆ บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานควรมีการ 
  ปรับปรุง ดังนี้  

-ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพยากรของราชการ มีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
หน่วยงานควรมีการจัดทำข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่นำทรัพย์สินของ 

หน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการ 
ปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน 

   -ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
หน่วยงานต้องจัดทำการเผยแพร่ข้อมูลในหลากหลายช่องทาง เช่น Website  , instagram ,  

Facebook  ฯลฯ  ควรมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น สายด่วน หรือช่องทางอ่ืนๆ  ตามความเหมาะสม  
-ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
ในด้านการป้องกันการทุจริต ผู้บริหารควรแสดงเจตจำนงหรือคำมั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วย 

ความซือ่สัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริต 
ประจำปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  
เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้า



 


