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1.1 หลักการและเหตุผล 

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity  

and Transparency Assessment : ITA) มี วัตถุประสงค เพื่อประเมินผลระดับคุณธรรมและ 

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐเพ่ือใหไดมาซึ่งผลการประเมิน ขอเสนอแนะ 

ในการปรับปรุงพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐและ

ขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบายและ

ในระดับปฏิบัติ รวมทั้งขอเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ กับการยกระดับดัชนีชี้วัดการรับรูการทุจริต 

(CPI)   

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2559 ไดมมีติเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐ

ทุกหนวยงานเขารวมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ในปงบประมาณ 2559-2560 ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. เสนอ ซึ่งปจจุบันการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรง ใสในการดํา เ นินงานของหนวยงานภาครัฐ ได ถูกกําหนดเปนกลยุทธที่ สํ าคัญ  

ในยุทธศาสตรชาติวาดวย การปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  

ในการพัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิง รุก เ พ่ือใหหนวยงานภาครัฐซึ่ ง ถือเปนกลไกหนึ่ ง 

ในกระบวนการทุจริตนั้น ไดมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและเกิดการปองกันประเด็นเสี่ยงหรือ

ชองทางที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริตและสามารถยับย้ังการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนไดอยางเทาทัน

สถานการณ เมื่อหนวยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการปองกันการทุจริตเชิงรุกก็จะทําใหการทุจริต 

ในภาพรวมของประเทศลดลงไดในที่สุด 

 เพื่อใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 

จังหวัดตาก ผู รับผิดชอบงบประมาณและดําเนินการประเมินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในจังหวัดตาก ไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งลําปาง ในฐานะที่ปรึกษา 

ดําเนินการประเมินหนวยงานในความรับผิดชอบ จํานวน 69 หนวยงาน ประกอบดวย องคการบริหาร

สวนจังหวัดตาก เทศบาลนครแมสอด เทศบาลเมืองตาก เทศบาลตําบล และองคการบริหาร 

สวนตําบล โดยมีเจตนารมณที่มุงหวังใหหนวยงานภาครัฐกลุมเปาหมายไดนําขอมูลผลการประเมิน   

บทที่ 1 

ขอมูลพ้ืนฐานการประเมิน 
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ไปชวยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินจังหวัดตากไดอยางเหมาะสมตอไป   

 

1.2 วัตถุประสงค 

1.2.1 เพ่ือประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐที่เขารับการประเมิน 

 1.2.2 เพ่ือใหไดขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐท่ีเขารวมรบัการประเมิน 

 1.2.3 เพ่ือใหไดขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ 

 1.2.4 เพ่ือใหไดขอเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ กับการยกระดับดัชนีชี้วัดการรับรูการทุจริต 

(CPI) 

 

1.3 ขอบเขตการดําเนินงาน 

 การประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกหนวยงานเปาหมาย ไดกําหนดขอบเขต 

ในการดําเนินงานภายใตกรอบระบบประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน Integrity and Transparency Assessment (ITA) ของสํานักงาน ป.ป.ช. และ

ดําเนินงานตามระบบการประเมินในทุกกระบวนการ โดยกําหนดขอบเขตการดําเนินงานไวดังน้ี 

1.3.1 ขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยาง ในการประเมินครั้งนี้ไดกําหนดประชากรและ

กลุมตัวอยาง ประกอบดวย บุคลากรของหนวยงาน ประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนที่ 

ความรับผิดชอบของหนวยงานรับประเมิน 

1.3.2 ขอบเขตของเนื้อหา ในการประเมินกําหนดขอบเขตเนื้อหาตามกรอบการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน Integrity and 

Transparency Assessment (ITA) ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดประกอบดวย 5 ดัชนี 12 ตัวชี้วัด 

ไดแก 
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(1) ดัชนีความโปรงใส (Transparency Index) 

(1.1) การให เปดเผย และเขาถึงขอมูล 

         (1.2) การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 

  (2) ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index) 

          (2.1) ความพรอมรับผิด 

          (2.2) เจตจํานงสุจริต 

  (3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 

          (3.1) การถูกชี้มูลความผิด 

          (3.2) การทุจริตตอหนาท่ี 

         (3.3) ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 

  (4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index) 

          (4.1) การสรางวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน 

                   (4.2) การปองกันผลประโยชนทับซอน 

         (4.3) การปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน 

(5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity Index) 

                    (5.1) มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 

               (5.2) คุณธรรมในการบริหารงาน 

1.3.3 ขอบเขตของเวลา การประเมินครั้งนี้   ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหเน้ือหา 

สรุปผลการประเมิน จัดทําบทสรุปผูบริหารและรายงานผลการประเมินในภาพรวมและรายหนวยงาน 

ตั้งแตวันที่  4 กันยายน 2560  ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2561 

 

1.4 ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีคาดหวัง 

1.4.1 ผลผลิต 

(1) บทสรุปผูบริหาร รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ (ภาพรวม) ประกอบดวยรายงานฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมแผนซีดี 

จํานวน 100 ชุด  

(2) รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (ภาพรวม) พรอมแผนซีดี จํานวน 100 ชุด 

(3) รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (รายหนวยงาน) พรอมแผนซีดี จํานวนหนวยงานละ 5 ชุด  
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 1.4.2 ผลลัพธ 

      (1) หนวยงานภาครัฐไดทราบและเกิดความตระหนักถึงสถานการณดานคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงาน 

      (2) หนวยงานภาครัฐไดนําเสนอแนะจากการประเมินไปจัดแผนงาน โครงการหรือ

กิจกรรมเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน 
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บทที่ 2 

หลักการประเมิน 

 

 

 

2.1 กรอบแนวคิด 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) เปนการประยุกตแนวคิดของการประเมินคุณธรรม                

การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity Assessment) ขององคการตางประเทศที่ประสบ

ความสําเร็จ คือ องคการตอตานการทุจริตและสิทธิพลเมือง (Anti-Corruption and Civil Rights 

Commission : ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี บูรณาการเขากับดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงาน

ภาครฐัของสํานักงาน ป.ป.ช. โดยไดกําหนดเปนกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และสังเคราะห เปนดัชนีหลักที่ สํา คัญ และจําเปน 

ในการประเมินโดยจําแนกดัชนีเปนตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอย ประเด็นในการสํารวจ และแปลงไปสูคาํถามที่

ใชในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานของหนวยงาน โดยมีแบบ

ประเมิน 3 แบบ ประกอบดวยแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based Integrity and 

Transparency Assessment : EBIT) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal 

Integrity and Transparency Assessment : IIT) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และในการประเมินผูวิจัย

จะตองศึกษาแนวคิด การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาํเนินงาน กรอบการประเมินตาม

แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) และบริบทของหนวยงานที่เขารับการประเมิน 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

   

  

แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
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การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) แบงเปน 5 ดัชนี ดังนี้ 
1. ความโปรงใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของผูรับบริการหรือผูมีสวนได

สวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐและจากขอมูลเอกสาร/หลักฐาน   

เชิงประจักษ (Evidence - Based) บนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงในการดําเนินงานของหนวยงาน   

2. ความพรอมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของผูรับบริการหรือ    

ผูมีสวนไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ 

3.  ความปลอดจากการทุจ ริตในการปฏิ บัติงาน (Corruption - Free)  ประเมิน 

จากการรับรูของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ 

4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของ

เจาหนาที่ภายในหนวยงานภาครัฐและจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence- Based) 

บนพื้นฐานของขอเท็จจริงในการดําเนินงานของหนวยงาน 

5. คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของ

เจาหนาที่ภายในหนวยงานภาครฐัท่ีมีตอการดําเนินงานของหนวยงาน                        

 



 

 7 

 
 

แผนภาพที่ 2 แสดงรายละเอียดกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
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ดัชนีความโปรงใส 

การให เปดเผย และเขาถึงขอมูล 

EBIT + EIT 

การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 

EBIT + EIT 

การดําเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง 

การให เปดเผย และเขาถึงขอมูลของหนวยงาน 

การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

การจัดการเรื่องรองเรียน 

2.2 รายละเอียดดัชนี ตัวช้ีวัด การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) 

 2.2.1 ดัชนคีวามโปรงใส (Transparency Index)  

  ดัชนีความโปรงใส เปนดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับความสามารถในการใหและเปดเผย

ขอมูลตางๆ รวมถึงขอมูลการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานที่ดําเนินการอยางตรงไปตรงมา     

ไมปดบัง หรือบิดเบือนขอมูล โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งเปนการดําเนินงานที่มี       

ความเสี่ยงในการทุจริตมากกวาการดําเนินงานดานอ่ืนๆ หนวยงานจะตองดําเนินการและสงเสริมให

เกิดความโปรงใสในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนด รวมไปถึงการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกหรือ

ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในกระบวนการดําเนินงานดานตางๆ ของหนวยงาน ตั้งแตการรวม

แสดงความคิดเห็นรวมจัดทําแผนงานรวมดําเนินการ และการมีสวนรวมในการตรวจสอบและสามารถ

รองเรียนเกี่ยวกับการดําเนินงานของหนวยงานและรองเรียนเจาหนาที่ที่ขาดคุณธรรมและ           

ความโปรงใสได โดยมีตัวชี้วัดและตัวชี้วัดยอย ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 3 แสดงตัวชี้วัดและตัวชี้วัดยอยของดัชนีความโปรงใส (Transparency Index) 

2.2.1.1 ตัวชี้วัดการให เปดเผย และเขาถึงขอมูล  

 การให  เปด เผย  และเข า ถึงข อมู ล  ประกอบด วย  2 ตั วชี้ วัดยอย ไดแก   

(1) การดําเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางและ (2) การใหเปดเผย และเขาถึงขอมูลของหนวยงาน 

โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

 



 

 9 

(1) การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง  

 เปนตัวชี้วัดยอยที่มีเนื้อหาเก่ียวกับกระบวนการของหนวยงานในการดําเนินงาน

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ที่ตองดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดใหหนวยงานภาครัฐจะตอง

ดําเนินการ เพื่อเปนมาตรการใหหนวยงานดําเนินการอยางโปรงใส และลดโอกาสในการเกิดการทุจริต

ในกระบวนการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานได โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทแบบสํารวจ 

ดังน้ี 

EBIT มีการประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(ภายในระยะเวลา 30 วันทําการ หลังจากวันที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560) 

มีการเผยแพรขอมูลอยางเปนระบบเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพื่อใหสาธารณชนสามารถตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานได โดยมี

องคประกอบดังตอไปนี้ 

(1) ชื่อโครงการ 

(2) งบประมาณ 

(3) ผูซื้อซอง 

(4) ผูยื่นซอง 

(5) ผูไดรับคดัเลือก 

มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวของระหวางเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง

และผูเสนองาน เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนวยงานของทานมีการดําเนินการเก่ียวกับการเปดเผยขอมูล 

การจัดซื้อจัดจางแตละโครงการใหสาธารณชนรับทราบ ตามกระบวนการดังตอไปนี้ 

(1) มีการประกาศเผยแพรการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการลวงหนาไมนอยกวา

ระยะเวลาตามที่กฎหมายแตละหนวยงานกําหนด 

(2) มีกา รประกาศเผยแพรหลัก เกณฑ ในการพิจารณาคัด เลื อก/ตั ดสินผล 

การจัดซื้อจัดจางแตละโครงการ 

(3) มีการประกาศเผยแพรวิธีการคํานวณราคากลางแตละโครงการ 

(4) มีการประกาศเผยแพรรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือจางแตละ

โครงการ 

(5) มีการประกาศเผยแพรผลการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการ พรอมระบุวิธีการจัดซื้อ

จัดจางและเหตุผลที่ใชในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจาง 
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มีการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

มีการนําผลการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 มาใชในการ

ปรบัปรุงการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  (2) การให เปดเผย และเขาถึงขอมูลของหนวยงาน  

  เปนตัวชี้วัดยอยที่มีเนื้อหาเก่ียวกับกระบวนการของหนวยงานในการใหและเปดเผย

ขอมูลบทบาทภารกิจของหนวยงาน และขอมูลการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ ที่กฎหมายกําหนด

ของหนวยงานโดยหนวยงานจะตองเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูลของหนวยงาน

ไดหลากหลายชองทาง รวมทั้งขอมูลดังกลาวจะตองมีความถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน และ

เผยแพรอยางตรงไปตรงมา ไมมีการบิดเบือนขอมูล  โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทแบบ

สํารวจ ดังนี้ 

 

EBIT มีหนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหนวยงาน 

มีสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทอํานาจหนาที่ของหนวยงานทางชองทางใดบาง 

มีการแสดงขอมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจที่ เปนปจจุบันทางเว็ปไซตของ

หนวยงานงานหรือสื่ออ่ืนๆ 

มีระบบการใหขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะหรือระบบ 

Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจาหนาที่ของหนวยงานใหบริการขอมูล

ตลอดเวลาทําการของหนวยงาน 

EIT หนวยงานมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของหนวยงานอยางชัดเจน ถูกตอง 

ครบถวน สมบูรณ และปรับขอมูลเปนปจจุบันอยูเสมอ 

เจาหนาที่ของหนวยงานปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล 
 

2.2.1.2 ตัวช้ีวัดการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย  

  การมีสวนรวมของผูมีส วนไดสวนเสีย ประกอบดวย 2 ตัวชี้ วัดยอย ไดแก                                     

(1) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน และ (2) การจัดการเร่ืองรองเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

  (1) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน  

  เปนตัวชี้วัดยอยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของหนวยงานท่ีแสดงถึงการเปด

โอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานในข้ันตอนตาง ๆ ของหนวยงานตั้งแต

การรวมแสดงความคิดเห็น รวมวางแผน/จัดทําแผนงานรวมดําเนินการ และรวมติดตามตรวจสอบ  

การดําเนินงานของหนวยงานซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงการดําเนินงานดวยความโปรงใสของหนวยงานได 

โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทแบบสํารวจ ดังนี้ 
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EBIT ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ 

ตามภารกิจหลักของหนวยงาน 

ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการจัดแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของ

หนวยงาน 

ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินการโครงการ ตามภารกิจหลักของหนวยงาน 

EIT หนวยงานมีการเปดโอกาสใหประชาชน/ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย แสดงความคิดเห็น

ตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือการดําเนินงานของหนวยงาน 

หนวยงานมีการเปดโอกาสใหประชาชน/ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย ติดตามและ

ตรวจสอบ การดําเนินงานของหนวยงาน 
 

  (2) การจัดการเร่ืองรองเรียน  

  เปนตัวชี้วัดยอยที่มีเนื้อหาเก่ียวกับกระบวนการของหนวยงานท่ีแสดงถึงการเปด

โอกาสและใหความสําคัญกับการใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ และสามารถ

แจงเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาที่รวมถึงเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการดําเนินงาน                 

ในกระบวนการตางๆ ของหนวยงานอันไมโปรงใสหรือทุจริตตอหนาที่ได ซึ่งสะทอนใหเห็นวา

หนวยงานพรอมที่จะใหมีการตรวจสอบจากผูมีสวนไดสวนเสีย และแสดงใหเห็นถึงความโปรงใสของ

หนวยงานได โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทแบบสํารวจ ดังนี้ 
 

EBIT มีการกําหนดชองทางการรองเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเร่ืองรองเรยีน 

มีการกําหนดหนวยงานหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 

มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียน

ทราบ 

มีรายงานสรุปผลการดาํเนินการเร่ืองรองเรียน พรอมระบุปญญาอุปสรรคและแนวทางแกไข 

และเผยแพรใหสาธารณชนรับทราบผานเว็ปไซตหรือสื่ออื่นๆ 

EIT หนวยงานมีกระบวนการรับเ ร่ืองรองเรียนและชองทางการรับเ ร่ืองรองเรียน และ

ประชาสัมพันธแนวทางการรบัเร่ืองรองเรียนใหประชาชนไดรับทราบอยางชัดเจน 

 

 2.2.2 ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index) 

 ดัชนีความพรอมรับผิด เปนดัชนีท่ีประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของผูบริหารและ

เจาหนาที่ของหนวยงานท่ีแสดงถึงการปฏิบัติงานตามหนาท่ีอยางเต็มใจกระตือรือรนมีความพรอมท่ีจะ

ใหบริการ หรือสงมอบผลงานตอสาธารณะตามท่ีกําหนดไวในพันธกิจ และยึดหลักการกระจาย 

ผลประโยชนที่ถูกตองชอบธรรมและเสมอภาคใหทุกภาคสวนไดรับการแกไขปญหาและไดรับ
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ดัชนีความพรอมรับผิด 

ความพรอมรับผิด 

IIT + EIT 

เจตจํานงสุจริต 

EBIT + IIT + EIT 

ความพรอมรับผิดในการปฏิบัติงาน 

ความพรอมรับผิดในการบริหารงาน 

เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน 

ผลประโยชนอยางแทจริงรวมถึงความกลาหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารของหนวยงาน ซึ่งเปนผูกําหนดทิศทางของหนวยงานในระดับนโยบายนั้น 

จะตองมีเจตจํานงที่แนวแน ในการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต พรอมรับผิดเ ม่ือเ กิด            

ความผิดพลาด เพ่ือสรางความเชื่อม่ันแกสาธารณชนวาการขับเคลื่อนหนวยงานจะเปนไปอยางมี

คุณธรรมและธรรมาภิบาล โดยมีตัวชี้วัดและตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 4 แสดงตัวชี้วัดของดัชนีความพรอมรบัผิด (Accountability Index) 

2.2.2.1 ตัวช้ีวัดความพรอมรับผิด  

  ความพรอมรับผิด ประกอบดวย 2 ตัวชี้ วัดยอย ไดแก (1) ความพรอมรับผิด 

ในการปฏิบัติงานและ (2) ความพรอมรับผิดในการบริหารงาน โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

  (1) ความพรอมรับผิดในการปฏิบัติงาน  

  เปนตัวชี้วัดยอยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานของ

เจ าหน าที่ ของหน วย งานที่ แสดง ถึงความมุ งมั่ นตั้ ง ใจปฏิบัติ งานอย า ง เต็มประสิท ธิภาพ  

มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ี ใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ

หนาที่มากกวาเร่ืองสวนตัวพรอมรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมาย และมีความ

รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานหากเกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายขึ้นรวมถึงกระบวนการของ

หนวยงานในการจัดการกับเจาหนาที่ที่ไมปฏิบัติงานและขาดความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจ โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทแบบสํารวจ ดังน้ี 
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IIT เจาหนาที่ของหนวยงานทานปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ กระตือรือรน เต็มความสามารถ 

โดยมุงผลสําเร็จของงาน 

หนวยงานของทานมีความพรอมที่จะบริการหรือสงมอบผลงานตอสาธารณะ ตามที่กําหนด

ไวในพันธกิจ 

เจาหนาที่ของหนวยงานทานใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่ 

ความรับผิดชอบมากกวาการทําธุระสวนตัวในเวลาปฏิบัติงาน 

ทานระลึกอยูเสมอวาทานจะตองมีสวนในความรับผิดชอบเมื่อหนวยงานเกิดความเสียหาย

อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของทาน 

หนวยงานของทานมีมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับเจาหนาที่ท่ีไมมีความรับผิดชอบ

ตอการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาท่ีความรบัผิดชอบ 

EIT เจาหนาที่ของหนวยงานปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ กระตือรือรน เต็มความสามารถ โดยมุง

ผลสําเร็จของงาน 

หนวยงานมีความพรอมที่จะบริการหรือสงมอบผลงานตอสาธารณะ ตามท่ีกําหนดไวในพันธกิจ 

เจาหนาท่ีของหนวยงานใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ

มากกวาการทาํธุระสวนตัวในเวลาปฏิบัติงาน 

เจาหนาที่ของหนวยงานพรอมรับฟงการวิพากษหรือติชมจากประชาชน/ผูรับบริการ/ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

เจาหนาที่ของหนวยงานพรอมที่จะแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดหรือ 

เกิดความเสียหาย 

 

  (2) ความพรอมรับผิดในการบริหารงาน  

  เปนตัวชี้วัดยอยที่มีเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการบริหารงานของ

ผูบริหารของหนวยงาน ซึ่งมีผลตอการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงาน ดังนั้น ผูบริหารจะตองมี

ความรับผิดชอบทั้งผลจากการปฏิบัติงานของตนเอง และผลการดําเนินงาน ในภาพรวมของหนวยงาน

ดวย โดยมีประเดน็การประเมินแยกตามประเภทแบบสํารวจ ดังน้ี 

IIT ผูบริหารของหนวยงานทานพรอมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากงานนั้นสงผลกระทบและ

เกิดความเสียหายตอสังคมโดยรวม 

EIT ผูบริหารของหนวยงานพรอมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากงานนั้นสงผลกระทบและเกิด

ความเสียหายตอสังคมโดยรวม 
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2.2.2.2 ตัวช้ีวัดเจตจํานงสุจริต  

  เจตจํานงสุจริตประกอบดวย 1 ตัวชี้วัดยอย ไดแก เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน เปนตัวชี้วัดยอยที่มีเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรม

และทัศนคติในการบริหารงานของผูบริหารของหนวยงาน ที่จะตองมีจิตสํานึกในการบริหารหนวยงาน

อยางมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล และมุงนําหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใสและ

ปราศจากการทุจริต โดยการแสดงเจตนารมณที่แนวแนวาจะบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตและ

ใหความสําคัญกับการบริหารงานอยางมีคุณธรรม และพรอมท่ีจะรับผิดชอบหากเกิดความไมเปนธรรม 

หรอืการทุจริตขึ้นในหนวยงานเพ่ือใหหนวยงานและสาธารณชนเกิดความเช่ือม่ันในการดําเนินงานของ

หนวยงานที่เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยมีประเด็น           

การประเมินแยกตามประเภทแบบสํารวจ ดังน้ี 

 

EBIT ผูบริหารของหนวยงานมีการแสดงเจตจํานงวาจะบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตตอ

เจาหนาที่ในหนวยงาน 

ผูบริหารของหนวยงานมีการแสดงเจตจํานงวาจะบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตตอ

สาธารณชน 

ผูบริหารของหนวยงานมีการกําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

เพ่ือพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐในแตละดาน 

(1) ดานความโปรงใส 

(2) ดานความพรอมรับผิด 

(3) ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

(4) ดานวัฒนธรรมคณุธรรมในองคกร 

(5) ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 

(6) ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน 

IIT ผูบริหารของหนวยงานทานไดแสดงเจตจํานงสุจริตที่แนวแนวา จะมุงมั่นในการบริหาร

หนวยงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 

ผูบริหารของหนวยงานทานมีการสนับสนุนงบประมาณหรือการดําเนินการ เพื่อใหเกิด

ความโปรงใสและซื่อสัตยสุจริตมากขึ้นในหนวยงาน 

EIT ผูบริหารของหนวยงานมีภาพลักษณท่ียึดม่ันในความซื่อสัตยสุจรติในการบริหารงาน 
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ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

การถูกช้ีมูลความผิด 

(ขอมูลจาก สํานักงานป.ป.ช. 

และ สํานกังาน ป.ป.ท.) 

การทุจริตตอหนาที่ 

IIT + EIT 

การรับสินบน 

การใชตําแหนงหนาท่ี

ในการเอ้ือประโยชน 

เร่ืองช้ีมูลความผิด 

ความปลอดจากการทุจริต

เชิงนโยบาย 

IIT + EIT 

ความปลอดจากการทุจริต

เชิงนโยบาย 

2.2.3 ดัชนคีวามปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 

 ดัชนี ความปลอดจากการทุ จ ริต ในการป ฏิบัติ งาน  เป นดัชนีที่ ประ เมิน เกี่ ย วกั บ                      

ผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานที่เปนพฤติกรรมที่เขาขายการทุจริตตอหนาที่หรือ        

ผลการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารที่เปนพฤติกรรมที่เขาขายการทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งพฤติกรรม

ดังกลาวจะสะทอนจากการรับรูและประสบการณตรงของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเขามามีสวนรวม 

ในการปฏิบัติงานในภารกิจใดภารกิจหนึ่งของหนวยงาน นอกจากนี้ ผลการชี้มูลความผิดจากสํานักงาน 

ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ท.ซึ่งเปนขอเท็จจริงอันนาเช่ือถือ ยังเปนการสะทอนพฤติกรรมดังกลาว   

อีกดวย โดยมีตัวชี้วัดและตัวชี้วัดยอย ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 5 แสดงตัวชี้วัดของดัชนีปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

(Corruption – Free Index) 
 

2.2.3.1 ตัวช้ีวัดการถูกช้ีมูลความผิด 

  การถูกชี้มูลความผิดประกอบดวย 1 ตัวชี้วัดยอย คือ เร่ืองชี้มูลความผิด โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

(1) เรื่องชี้มูลความผิด 

  เปนตัวชี้วัดยอยที่มี เนื้อหาเกี่ยวกับผลจากการปฏิบัติงานของเจาหนา ท่ีของ

หนวยงานที่เปนพฤติกรรมอันเขาขายการทุจริตตอหนาท่ี โดยพิจารณาจากเรื่องกลาวหาที่มีมติชี้มูล

ความผิดของสํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ท. ในชวงระยะเวลาระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม 

2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 ซ่ึงเปนชวงระยะเวลาการใชขอมูลเร่ืองชี้มูลความผิดของเจาหนาท่ี

ประกอบการประเมินที่ตอเนื่องจากการประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ เรื่องกลาวหานั้น
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จะตองมีมูลเหตุแหงความผิดเกิดข้ึนตั้งแตป พ.ศ. 2558 ซึ่งเปนปแรกที่ไดมีการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐเต็มรูปแบบท่ัวประเทศ โดยมีประเด็น             

การประเมินแยกตามประเภทแบบสํารวจ ดังน้ี 
 

ขอมูลการถูก 

ชี้มูลความผิด 

ผูบริหารของหนวยงานมีการแสดงเจตจํานงวาจะบริหารงานดวยความซื่อสัตย

สุจริตตอเจาหนาที่ในหนวยงาน 
 

2.2.3.2 ตัวช้ีวัดการทุจริตตอหนาที่ 

  การทุจริตตอหนาที่ประกอบดวย 2 ตัวชี้ วัดยอย ไดแก (1) การรับสินบน และ  

(2) การใชตําแหนงหนาที่ในการเอ้ือประโยชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  (1) การรับสินบน 

   เปนตัวชี้วัดยอยที่มีเนื้อหาเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เปนพฤติกรรมอันเขา

ขายการทุจริตตอหนาที่ ในลักษณะที่เจาหนาท่ีของหนวยงานมีการรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือ 

ผลประโยชนใด ๆ จากผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งผูมีสวนไดสวนเสียอาจเกิดการรับรูการรบัสินบนเหลาน้ัน 

จากการเคยไดยิน ไดเห็น หรือรับทราบจากแหลงอื่น ๆ หรืออาจเกิดจากการเคยจายสินบนใหแก

เจาหนาที่ของหนวยงานจริง โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทแบบสํารวจ ดังนี้ 
 

IIT เจาหนาที่ของหนวยงานทานมีการรับสิ่งของ การอํานวยความสะดวก ความบันเทิง หรือ 

สิทธิประโยชนอ่ืนๆ จากผูท่ีตองการสรางความสัมพันธท่ีดีและคาดหวังใหมีการตอบแทน 

ในอนาคต 

เจาหนาที่ของหนวยงานมีการเรียกรับเงินหรือประโยชนจากผูอ่ืน 

EIT ทานเคยไดยินหรือรับทราบวาเจาหนาท่ีของหนวยงานมีการรับสิ่งของ การอํานวย 

ความสะดวก ความบันเทิง หรือสิทธิประโยชนอ่ืนๆ จากผูที่ตองการสรางความสัมพันธที่ดี

และคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต 

ทานเคยไดยินหรือรับทราบวาเจาหนาที่ของหนวยงานมีการเรียกรับเงินหรือประโยชนจากผูอ่ืน 

ทานเคยถูกเจาหนาท่ีของหนวยงานเรียกรบัเงินหรือประโยชนอื่นๆ 
 

  (2) การใชตําแหนงหนาที่ในการเอื้อประโยชน 

   เปนตัวชี้วัดยอยที่มีเนื้อหาเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เปนพฤติกรรม 

อันเขาขายการทุจริตตอหนาที่ ในลักษณะที่ เจาหนาที่ของหนวยงานมีการปฏิบัติหรือละเวน  

การปฏิบัติหนาที่ หรือการใชตําแหนงหนาท่ีของตนเองอยางไมเปนธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเอง 

พวกพอง หรือผูอื่น ซึ่งผูมีสวนไดสวนเสียอาจเกิดการรับรูการใชตําแหนงหนาที่ในการเอ้ือประโยชน

ของเจาหนาที่เหลานั้น จากการเคยไดยินไดเห็นหรือรับทราบจากแหลงอ่ืน ๆ หรืออาจเกิดจากการเคย
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ถูกเจาหนาที่ของหนวยงานใชอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมโดยตรง เพ่ือเอื้อประโยชน

แกตนเองหรือพวกพอง โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทแบบสํารวจ ดังนี้ 
 

IIT เจาหนาที่ของหนวยงานมีการใชอํานาจหนาที่เพื่อเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง 

เจาหนาที่ของหนวยงานมีสวนไดสวนเสียในสัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ ของหนวยงาน 

EIT ทานเคยไดยิ นหรือรับทราบว า เจ าหน าที่ ของหน วยงานมีการใช อํ านาจหน าที่ 

เพ่ือเอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง 

ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานปฏิบัติอยางไมเปนธรรม เพ่ือเอื้อประโยชนแกตนเอง

หรอืพวกพอง 

เจ าหนา ท่ีของหน วยงานมีสวนไดส วนเสียในสัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ  

ของหนวยงาน 

 

2.2.3.3 ตัวช้ีวัดความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย  

  ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบายประกอบดวย 1 ตัวชี้ วัดยอย ไดแก   

ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

(1) ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย  

  เปนตัวชี้วัดยอยที่มีเนื้อหาเก่ียวกับการปฏิบัติงานของผูบริหารของหนวยงานที่เปน

พฤติกรรมอันเขาขายการทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเปนการทุจริตท่ีเกิดจากความสัมพันธ

เกื้อหนุนกันระหวางผูบริหารหนวยงานกับผูมีสวนไดสวนเสียที่เปนหนวยธุรกิจเอกชน/พวกพอง หรือมี

การแทรกแซงทางการเมืองรวมดวย เพ่ือเอื้อผลประโยชนในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของ

หนวยงาน หรือแลกเปลี่ยนกับการกําหนดนโยบายหรือการอนุมัติใด ๆ ของผูบริหาร โดยมีประเด็น

การประเมินแยกตามประเภทแบบสํารวจ ดังน้ี 

 

IIT คูสัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ ของหนวยงานมีความเกี่ยวของเชิงอุปถัมภหรือ 

มีผลประโยชนรวมกันกับผูบริหารของหนวยงาน 

นโยบาย/ทิศทาง/การดําเนินงาน/การอนุมัติตางๆ ของหนวยงานทานถูกแทรกแซงจาก 

ฝายการเมืองหรือผูมีอํานาจกอใหเกิดประโยชนกับกลุมใดกลุมหนึ่ง 

EIT คูสัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ ของหนวยงานมีความเกี่ยวของเชิงอุปถัมภหรือ 

มีผลประโยชนรวมกันกับผูบริหารของหนวยงาน 

นโยบาย/ทิศทาง/การดําเนินงาน/การอนุมัติตางๆ ของหนวยงานทานถูกแทรกแซงจาก 

ฝายการเมืองหรือผูมีอํานาจกอใหเกิดประโยชนกับกลุมใดกลุมหนึ่ง 

 



 

 18 

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 

การสรางวัฒนธรรม 

สุจริตในหนวยงาน 

IIT 

การปองกัน

ผลประโยชนทับซอน 

EBIT + IIT 

การดําเนินการเพ่ือ

ปองกันผลประโยชน

ทับซอนในหนวยงาน 

การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต 

การปองกันและปราบปราม 

การทุจริตในหนวยงาน 

EBIT + IIT 

แผนปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

การตรวจสอบถวงดุล

ภายในหนวยงาน 

การไมทนตอการทุจริต 

การอายและเกรงกลัวท่ีจะทุจริต 

2.2.4 ดัชนวีัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index) 

 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร เปนดัชนีที่ประเมินเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติ                  

ในการปฏิบัติงานท่ีมีการปลูกฝง สั่งสอน หรือถายทอดแกกันของเจาหนาที่ภายในหนวยงานจาก       

รุนสูรุนจนกลายเปนแนวทางปฏิบัติประจําหรือวัฒนธรรมของหนวยงาน ซ่ึงวัฒนธรรมเหลานั้น      

ควรเปนการปฏิบัติตนหรือทัศนคติท่ีดี เปนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ใหไมยอมรับ

พฤติกรรมการทุจริตตางๆ ในหนวยงาน จนกระทั่งไมทนตอการทุจริต และกอใหเกิดการลงโทษ 

ทางสังคม (Social Sanction) สงผลทําใหเจาหนาท่ีในหนวยงานเกิดความอายหรือความกลัวท่ีจะ

กระทําการทุจริตได รวมไปถึงกระบวนการของหนวยงานที่จะตองปลูกฝงและสรางใหเกิดวัฒนธรรม

ทางความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม และกระบวนการของหนวยงานท่ี

มีการกําหนดแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน นอกจากนี้ การมีกระบวนการ

ตรวจสอบถวงดุลภายในที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ จะสงผลใหเจาหนาที่ ในหนวยงานเห็น

ความสําคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนกอใหเกิดเปนวัฒนธรรมในการรวมตอตาน

การทุจริตไดเชนกัน โดยมีตัวชี้วัดและตัวชี้วัดยอย ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 6 แสดงตัวชี้วัดของดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index) 
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2.2.4.1 ตัวช้ีวัดการสรางวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน  

  การสรางวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน ประกอบดวย 3 ตัวชี้ วัดยอย ไดแก             

(1) การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต (2) การไมทนตอการทุจริต และ (3) การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต 

โดยมีรายละเอียดดังนี้  

  (1) การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต  

  เปนตัวชี้วัดยอยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ในหนวยงานที่แสดงถึงการสั่งสอนหรือถายทอดการปฏิบัติตนที่ดีระหวางเจาหนาท่ีภายใน

หนวยงาน ซึ่งเปนพฤติกรรมที่สงเสริมใหเกิดคุณธรรมและความซื่อสัตยสุจริต จนเกิดกระบวนการ     

ขัดเกลาทางสังคม (Socialization) และกลายเปนวัฒนธรรมสุจริตของหนวยงาน โดยมีประเด็น      

การประเมินแยกตามประเภทแบบสํารวจ ดังน้ี 
 

IIT เจาหนาที่ของหนวยงานทานมีการถายทอดพฤติกรรมการทํางานที่ดี มีคุณธรรม และ

ซื่อสัตยสุจริต ใหแกกันอยูเสมอ 
 

  (2) การไมทนตอการทุจริต 

  เปนตัวชี้วัดยอยท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติของเจาหนาท่ีในหนวยงาน

ที่ไมยอมรับการทุจริตที่ เกิดข้ึนในหนวยงาน ไมทนท่ีจะเห็นการทุจริตในหนวยงาน พรอมที่               

จะดําเนินการเพื่อหาทางตรวจสอบและยับยั้งการทุจริตนั้น จนเกิดกระแสการลงโทษทางสังคม 

(Social Sanction) ภายในหนวยงาน โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทแบบสํารวจ ดังน้ี 
 

IIT หากทานพบเห็นการทุจริตเกิดข้ึนในหนวยงานของทาน ทานจะไมเพิกเฉยและพรอมท่ีจะ

ดําเนินการ (เชน รองเรียน แจงเบาะแส หรือใหขอมูลแกสวนงานตรวจสอบภายในของ

หนวยงาน) เพ่ือใหเกิดการตรวจสอบการทุจริตน้ัน 
   

(3) การอายและเกรงกลัวท่ีจะทุจริต  

  เปนตัวชี้วัดยอยท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติของเจาหนาท่ีในหนวยงาน

ที่เห็นวาการทุจริตนั้นเปนสิ่งที่นาอับอาย เนื่องจากจะไมไดรับการยอมรับและถูกตอตานจากสังคม 

(Social Sanction) จนไมกลาที่จะกระทําการทุจริต หรือตระหนักถึงบทลงโทษและผลของการทุจริต

จนไมกลาที่จะกระทําการทุจรติ โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทแบบสํารวจ ดังนี้ 
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IIT เจาหนาที่ท่ีทําการทุจริตในหนวยงานของทานยังคงลอยนวล และยังไดรับการยอมรับ 

ในหนวยงานอยู 

หากเกิดการกระทําการทุจริตในหนวยงานของทาน เร่ืองดังกลาวถือเปนเรื่องท่ีนาอับอาย

และจะถูกแรงกดดันทางสังคมจากทุกสวนในหนวยงานเสมอ 
 

2.2.4.2 ตัวช้ีวัดการปองกันผลประโยชนทับซอน 

  การปองกันผลประโยชนทับซอน ประกอบดวย 1 ตัวชี้วัดยอย คือ การดําเนินการ

เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

(1) การดําเนินการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน  

  เปนตัวชี้วัดยอยที่มีเนื้อหาเก่ียวกับกระบวนการของหนวยงานที่สงเสริมใหเจาหนาท่ี

ภายในหนวยงานมีความเขาใจเก่ียวกับการกระทําที่เปนผลประโยชนทับซอนหรือสามารถแยกแยะ

ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมไดรวมถึงพฤติกรรมของเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ี 

ไมเขาขายการมีผลประโยชนทับซอน โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทแบบสํารวจ ดังนี้ 
 

EBIT มีการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือไม 

มีการจัดทําคูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน หรือไม 

มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรูภายในหนวยงาน เพ่ือใหความรู เร่ือง     

การปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี หรือไม 

มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อปองกันผลประโยชน 

ทับซอน หรือไม 

IIT เจาหนาที่ของหนวยงานทานยังคงมีการนําวัสดุ อุปกรณ และของใชในราชการ ไปใชใน  

การสวนตัว 

การบริหารงานและการปฏิบัติงานในหนวยงานทานมีการเอ้ือประโยชนตอบุคคลบางกลุม 
 

2.2.4.3 ตัวช้ีวัดการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน 

  การปองกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบดวย 2 ตัวชี้ วัดยอย ไดแก              

(1) แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต และ (2) การตรวจสอบถวงดุลภายในหนวยงาน

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   (1) แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

  เปนตัวชี้วัดยอยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของหนวยงานที่แสดงถึงการให

ความสําคัญในการปองกันการทุจริต โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ของหนวยงานซึ่งนอกจากจะตองมีการวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาวในปที่
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ผานมาแลวยังตองมีการนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพเชนกัน โดยมีประเด็น

การประเมินแยกตามประเภทแบบสํารวจ ดังน้ี 

 

EBIT มีการวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ

หนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือนํามาปรับแผนปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรอืไม 

มีผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

IIT แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานทานถูกนําไปสูการปฏิบัติ

อยางเปนรูปธรรม 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานทานสามารถยับยั้ ง         

การทุจริตในหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

  (2) การตรวจสอบถวงดุลภายในหนวยงาน 

  เปนตัวชี้วัดยอยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของหนวยงานในการตรวจสอบ

ถวงดุลภายในเกี่ยวกับการดําเนินงานที่มีความเสี่ยงหรือมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริต โดยกลุมคนที่มี

บทบาทหนาที่ซึ่งจะตองมีดําเนินการอยางเปนอิสระและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบถวงดุลภายใน

หนวยงาน โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทแบบสํารวจ ดังนี้ 

 

EBIT มีการรวมกลุมของเจาหนาท่ีในหนวยงานเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใส หรอืไม 

กรณีที่มีการรวมกลุมของเจาหนาที่เพ่ือการบริหารงานที่โปรงใส กลุมดังกลาวมีกิจกรรมที่

แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมีความโปรงใสยิ่งข้ึน 

หรอืไม 

IIT หนวยงานตรวจสอบภายในของหนวยงานทานมีการดําเนินงานอยางอิสระ ไมถูกแทรกแซง

จากผูบริหารหรือผูมีอํานาจ 

หนวยงานตรวจสอบภายในของหนวยงานทานสามารถตรวจสอบ ยับยั้ง หรือปองกัน     

การทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ดัชนีคณุธรรมการทํางานในหนวยงาน 

มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 

EBIT + EIT  

คุณธรรมในการบริหารงาน 

IIT + EIT 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 

การบริหารงานบุคคล 

การบริหารงบประมาณ 

คุณธรรมในการมอบหมายงาน 

การบริหารสภาพแวดลอมในการทํางาน 

2.2.5 ดัชนีคณุธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity Index) 

 ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน เปนดัชนีที่ประเมินเก่ียวกับกระบวนการของหนวยงาน

และพฤติกรรมของเจาหนาท่ีภายในที่แสดงถึงการใหความสําคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่จะตอง

กําหนดใหมีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และมีการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐาน

นั้นอยางเครงครัดอยูเสมอ รวมถึงจะตองใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานอยางเปนธรรมและเทาเทียม

กัน ซึ่งถือเปนลักษณะคุณธรรมที่หนวยงานจะตองพึงปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน 

นอกจากนี้หนวยงานจะตองมีการบริหารงานภายในหนวยงานทั้งการบริหารงานบุคคล พฤติกรรม   

การใชจายเงินงบประมาณของหนวยงาน พฤติกรรมการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานใน      

การมอบหมายงาน ตลอดจนการใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมและอุปกรณที่สนับสนุน              

การปฏิบัติงาน โดยมีตัวชี้วัดและตัวชี้วัดยอย ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 7 แสดงตัวชี้วัดและตัวชี้วัดยอยของดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 

 (Work Integrity Index) 

 

2.2.5.1 ตัวช้ีวัดมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 

   มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 ตัวชี้ วัดยอย ไดแก         

(1) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ (2) ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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  (1) มาตรฐานการปฏิบัติงาน เปนตัวชี้วัดยอยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของ

หนวยงานที่แสดงถึงการใหความสําคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน โดย    

การกําหนดใหมีคู มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการกํากับดูแลเจาหนาท่ีให

ปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐาน รวมท้ังเจาหนาท่ีจะตองมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยางเปน

มาตรฐาน และเปนไปตามระเบียบขั้นตอนอยางเครงครัดอยูเสมอ โดยมีประเด็นการประเมินแยกตาม

ประเภทแบบสํารวจ ดังนี้ 

EBIT มีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรอืไม 

มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม 

EIT เจาหนาท่ีของหนวยงานปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอนอยางเครงครัด เปนมาตรฐาน และ

ยึดหลักความถูกตองอยูเสมอ 
  

(2) ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน เปนตัวชี้ วัดยอยที่มี เ น้ือหาเกี่ยวกับ

กระบวนการของหนวยงานท่ีแสดงถึงการใหความสําคัญเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภายในที่

มีความเปนธรรมตอผูรับบริการหรือใหผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน โดยการแสดงขั้นตอน    

การปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการใหผูใชบริการหรือใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยาง

ชัดเจน มีระบบการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ รวมทั้งเจาหนาท่ี

จะตองมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยางเปนธรรมเทาเทียม  ไมเลือกปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติใน

กรณีใดกรณีหนึ่ง โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทแบบสํารวจ ดังน้ี 

 

EBIT มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการให

ผูรับบริการหรือใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน หรือไม 

มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจ

หลัก หรือไม 

EIT เจาหนาที่ของหนวยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเปนธรรม เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ 

 

2.2.5.2 ตัวช้ีวัดคุณธรรมในการบริหารงาน  

  คุณธรรมในการบริหารงาน ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัดยอย ไดแก (1) การบริหารงาน

บุคคล (2) การบริหารงบประมาณ (3) คุณธรรมในการมอบหมายงาน และ (4) การบริหาร

สภาพแวดลอมในการทํางาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   (1) การบริหารงานบุคคล เปนตัวชี้วัดยอยท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับกระบวนการของ

หนวยงาน ที่แสดงถึงการมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหนวยงาน ทั้งในดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เชน การคัดเลือก การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย พิจารณาความดีความชอบ              



 

 24 

ดานกระบวนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และการธํารงรักษาคนดี คนเกง และดานการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทแบบสํารวจ ดังนี้ 

 

IIT กระบวนการคัดเลือก บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย เลื่อนระดับ การพิจารณาความดีความชอบ 

หรอืการใหสิทธิประโยชนตางๆ ในหนวยงานทาน ยังคงมีการยึดโยงกับระบบอุปถัมภ     

เสนสาย หรือผลประโยชนอื่นๆ แอบแฝง 

หนวยงานของทานมีระบบการธํารงรักษาคนดี คนเกง และเสริมสรางแรงจูงใจใหเจาหนาท่ี

ในหนวยงานปฏิบัติงานใหกับหนวยงานอยางจงรักภักดี 

หนวยงานของทานมีระบบการพัฒนาบุคลากร การคัดเลือกผู เขารับการฝกอบรม         

การสัมมนา การศึกษาดูงาน การใหทุนการศึกษา อยางโปรงใส เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 
   

(2)  การบริหารงบประมาณ เปนตัวชี้วัดยอยท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการดําเนินงาน 

ของหนวยงานท่ีแสดงถึงการมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ มีการใชจายเงินงบประมาณ 

อยางโปรงใส และจะตองพิจารณาใชจายในสิ่งที่จําเปนตอการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน

อยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด โดยเมื่อมีการใชจายเงินงบประมาณแลวก็จะตองมีการรายงาน

ตามขอเท็จจริงเชนกัน โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทแบบสํารวจ ดังน้ี 
 

IIT หนวยงานของทานใชจายงบประมาณอยางโปรงใสและตรวจสอบได 

หนวยงานของทานยังคงมีการรายงานการใชเงินท่ีเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา คาเดินทาง    

คาวัสดุอุปกรณตางๆ ฯลฯ 

หนวยงานของทานใชจายเงนิงบประมาณตามความจําเปนและเกิดความคุมคาสูงสุด 

 

  (3) คุณธรรมในการมอบหมายงาน เปนตัวชี้วัดยอยที่มีเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรม

ของหัวหนางานที่แสดงถึงการมีคุณธรรมในการสั่งงาน หรือมอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชา 

ที่จะตองคํานึงถึงขอบเขต อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ขอบเขตตามคําบรรยายลักษณะงานที่กําหนด 

หรือขอบเขตตามภารกิจ หนาที่ และความรับผิดชอบ ไมสั่งงานในเรื่องที่ เก่ียวกับธุระสวนตัว             

มีความเปนธรรม เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติมีการสื่อสารสรางความเขาใจ เอาใจใส ติดตาม ตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ และพรอมเขาชวยเหลือเมื่อผูใตบังคับบัญชาเกิดปญหา 

ในการปฏิบัติงาน โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทแบบสํารวจ ดังน้ี 

 

 

 



 

 25 

IIT 

 

ผูดํารงตําแหนงในระดับหัวหนางานในหนวยงานของทานยังปรากฏพฤติกรรมการส่ังงานใน

เร่ืองที่เกี่ยวกับธุระสวนตัว 

ผูดํารงตําแหนงในระดับหัวหนางานในหนวยงานของทานมีการมอบหมายงานตอ

ผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 

ผูดํารงตําแหนงในระดับหัวหนางานในหนวยงานของทานมีการอธิบายรายละเอียดของงาน 

กําหนดเปาหมาย ติดตาม ใหคําแนะนํา และรวมแกไขปญหา ในงานที่ไดมอบหมายให

ผูใตบังคับบัญชาเสมอ 
 

  (4) การบริหารสภาพแวดลอมในการทํางาน เปนตัวชี้วัดยอยที่มีเนื้อหาเก่ียวกับ

กระบวนการของหนวยงานที่แสดงถึงการใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยและสนับสนุน

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทแบบสํารวจ ดังน้ี 
 

IIT หนวยงานของทานมีความพรอมดานสถานที่และอุปกรณสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 

โดยสรุปแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรม

ของประเทศไทย เปนหลักรวมถึงขอเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานภาครัฐ สาเหตุ

สวนมากเกิดจาก การดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือ

เกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่เอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้นวิธีการบริหารจัดการภายใน

องคกรท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับ

ไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและ      

การมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกรของผูบริหารและเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งท่ียาก

ตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู

องคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตาน

การทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธ

การทุจริตในทุกรูปแบบ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ถือเปน

จุดเริ่มตนในการรณรงคและเสริมสรางวัฒนธรรมขององคกร โดยใหความสําคัญกับการดําเนินงานท่ีมี

ความโปรงใส ความพรอมรับผิด คุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 

และคุณธรรมการทาํงานในหนวยงาน หนวยงานจะทราบถึงประเด็นในการแกไข ปรับปรุง และพัฒนา

วิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
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ใหสูงขึ้น ไดรับการยอมรับจากผู รับบริการจากทุกภาคสวน และเปนหนวยงานภาครัฐตนแบบ 

ในการดําเนินงานดวยความซื่อสัตยสุจริต ใหกับหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ ตอไป 

ประการสําคัญคือ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ จะเปนกลไกในการปองกันการทุจริตของประเทศ เปนโครงการสําคัญท่ีจะสงผลตอ           

การจัดอันดับดัชนี ภาพลักษณของประเทศ (Corruption Perception Index: CPI) โดยองคกร    

ความโปรงใสนานาชาติใหมีคะแนนเพ่ิมขึ้นนําไปสูการจัดอันดับที่ดีขึ้นไดอีกทางหนึ่ง 
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3.1 วิธีการศึกษาวิจัย 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของเทศบาลตําบลสามเงา อําเภอ 

สามเงา จังหวัดตาก Integrity and Transparency Assessment (ITA) ใชวิธีวิจัยท่ีสําคัญ 2 วิธี คือ 

3.1.1 การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บขอมูลเอกสารหรือ

หลั กฐานต า งๆ ตามแบบสํ า รวจหลั ก ฐาน เชิ งป ระ จั กษ  Evidence–Based Integrity and 

Transparency Assessment : EBIT โดยใหเทศบาลตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก  

ตอบคําถามตางๆ เก่ียวกับวิธีปฏิบัติงาน กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีหนวยงานดําเนินการจริงและ 

มีหลักฐานประกอบที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตําบล

สามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

3.1.2 การวิจัยจากกลุมสํารวจตัวอยาง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บขอมูล

ขอคิดเห็นจากกลุมตัวอยางที่ตอบคําถามตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

External Integrity and Transparency Assessment : EIT และแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนได

ส วน เสี ย ภาย ใน  Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT เ ก่ี ย วกั บความ รู          

ความเขาใจและประสบการณของผูตอบแบบสํารวจ ดานการปฏิบัติงานกระบวนการและพฤติกรรม

ของบุคลากรในเทศบาลตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ในเรื่อง ความโปรงใส ความพรอม

รับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร และคุณธรรม 

การทํางานในหนวยงาน โดยการกําหนดกลุมตัวอยางใหสอดคลองเหมาะสม และมีลักษณะของ 

ความเปนตัวแทนท่ีดี 
 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยางเปาหมาย 

 ประชากรในการศึกษา ประกอบดวย 

3.2.1 เทศบาลตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก  

3.2.2 บุคลากรภายในหนวยงานที่มีอายุการทํางาน ตั้งแต 1 ปข้ึนไป  

3.2.3 ประชาชนและผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน 
 

 

 

 

 

บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
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3.3 การคัดเลือกกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยาง คือ 

3.3.1 แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ Evidence – Based Integrity and Transparency 

Assessment : EBIT ใชเทศบาลตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก เปนประชากรและบุคลากร

ภายในหนวยงานท่ีเขารับการประเมินเตรียมความพรอมเก่ียวกับเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอ่ืนๆ 

ที่เกี่ยวของ จํานวน 10-15 คนตอหนวยงาน โดยใชการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

3.3.2 แบบสํ ารวจความคิด เ ห็นผูมี ส วนไดส วน เสียภายใน Internal Integrity and 

Transparency Assessment : IIT ใชบุคลากรภายในของหนวยงานทั้งหมดเปนประชากร เขารับ   

การประเมินที่มีอายุการทํางานตั้งแต 1 ปขึ้นไป จํานวน 37 คน  

3.3.3 แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก External Integrity and 

Transparency  Assessment : EIT สําหรับประชาชน และผู รับบริการ/ผู มีสวนไดสวนเสียของ

หนวยงานที่เขารับการประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 102 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง

แบบชั้นภูมิ (Stratified Systematic Sampling) โดยแบงประเภทผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย

ครอบคลุมภารกิจหลักของหนวยงาน  
 

3.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย 

การสํารวจตามระบบประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (Integrity and Transparency Assessment–ITA) ใชแบบสํารวจ 3 แบบ ตามท่ี

สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด คือ  

3.4.1 แบบสํ ารวจความคิด เห็นผู มีส วนไดสวนเสียภายใน ( Internal Integrity and 

Transparency Assessment : IIT) เปนการประเมินจากขอคิดเห็นของเจาหนาที่ภายในของ

หนวยงาน ที่ปฏิบัติงานป 2560 ใชวิธีการสํารวจโดย การสัมภาษณแบบเผชิญหนา (Face – to - 

Face Interview) ทางโทรศัพท ทางไปรษณียอีเล็กทรอนิกส ทางแบบสอบถามออนไลน ดวยขนาด

ของตัวอยางที่เหมาะสม และมีลักษณะของความเปนตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ  

3.4.2 แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก External Integrity and 

Transparency  Assessment : EIT เปนการประเมินจากขอคิดเ ห็นของผูรับบริการหรือผู มี 

สวนไดเสียภายในของหนวยงานภาครัฐ เก่ียวกับความโปรงใส (Transparency) ความพรอมรับผิด 

(Accountability)  และความปลอดจากการทุจ ริต ในการป ฏิบัติ งาน  (Corruption -  Free)  

โดยการสัมภาษณแบบเผชิญหนา (Face-to-Face Interview) ทางโทรศัพท  ทางไปรษณีย

อีเล็กทรอนิกส ทางแบบสอบถามออนไลน ดวยขนาดของตัวอยางท่ีเหมาะสม และมีลักษณะของ 

ความเปนตัวแทนท่ีดีตามหลักวิชาการ  
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3.4.3 แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ Evidence – Based  Integrity and Transparency  

Assessment : EBIT เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ โดยหนวยงานภาครัฐตอบคําถามตามความเปนจริงตามแบบ

สํารวจ แลวแนบเอกสารหรือหลักฐานหรืออางอิงประกอบ โดยใชแบบสํารวจ 1 ชุด ตอ 1 หนวยงาน 

โดยเทศบาลตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ตอบคําถามตามเปนจริงตามแบบประเมินโดย

แนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบหรืออางอิง 
 

3.5 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลสามเงา อําเภอ

สามเงา จังหวัดตาก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี 

3.5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal 

Integrity and Transparency Assessment : IIT) เปนการประเมินจากขอคิดเห็นของเจาหนาท่ี

ภายในของหนวยงานภาครัฐ ที่ปฏิบัติงานป 2560 ใชวิธีการสํารวจโดย การสัมภาษณแบบเผชิญหนา 

(Face – to - Face Interview) ทางโทรศัพท ทางไปรษณียอีเล็กทรอนิกส ทางแบบสอบถามออนไลน 

ขึ้นอยูกับความเหมาะสม 

3.5.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก

(External Integrity and Transparency Assessment : EIT)  เปนการประเมินจากขอ คิด เ ห็น      

ของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดเสียของหนวยงาน ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยการสัมภาษณแบบ

เผชิญหนา (Face-to-Face Interview) ทางโทรศัพท ทางไปรษณยีอีเล็กทรอนิกส  ทางแบบสอบถาม

ออนไลน ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 

3.5.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based 

Integrity and Transparency Assessment :  EBIT)  เปนการประเมินผลการปฏิบัติ งานของ

หนวยงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ โดยหนวยงานภาครฐัตอบคําถาม

ตามความเปนจริงตามแบบสํารวจ แลวแนบเอกสารหรือหลักฐานหรืออางอิงประกอบ โดยใชแบบ

สํารวจ 1 ชุด  ตอ 1 หนวยงาน  
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3.6 การใหคะแนนและการประมวลผลการประเมิน 

 3.6.1 การใหคะแนน การใหคะแนนของแตละขอคําถาม จําแนกตามแบบสํารวจไดดังน้ี 

 (1) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based integrity and Transparency 

Assessment : EBIT) จะมีการใหคะแนนตามคําตอบของแตละขอคําถาม โดยพิจารณาตามเอกสาร

หลักฐานที่อางอิงประกอบคําตอบ ซึ่งมีหลักการใหคะแนน คือ หากคําตอบและหลักฐานที่แสดง

ประกอบมีความถูกตอง และชัดเจนตามคูมือการประเมินหรือหลักการที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 

จะใหคะแนนขอละ 100 คะแนน และถาคําตอบและหลักฐานท่ีแสดงไมถูกตองหรือไมชัดเจนเพียงพอ   

จะใหคะแนน 0 คะแนน 

หมายเหตุ :    

 1. กรณีหนวยงานไมสามารถตอบคําถามใดได เนื่องจากขอจํากัดดานกฎหมายขอให

หนวยงานทําหนังสือชี้แจงโดยละเอียด พรอมแนบเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหคณะกรรมการ

ที่เกี่ยวของพิจารณาการอุทธรณตอไป 

 2. การประเมินจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ รอบที่ 1 จะไมมีการพิจารณา

อุทธรณเน่ืองจากเปนกิจกรรม/ขั้นตอนที่ควรดําเนินการตั้งแตเร่ิมตนปงบประมาณ ท้ังนี้ วันท่ี

หนวยงานจัดสง จะนับจากวันท่ีประทับตราไปรษณีย หากพนกําหนดการสงดังกลาวแลวจะไมมี     

การพิจารณาและถือวาหนวยงานไมไดคะแนนในสวนนี้ 

 3. การประเมินจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ  รอบที่  2 หนวยงานท่ีรับ          

การประเมินสามารถย่ืนอุทธรณคะแนนผลการประเมินแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ รอบที่ 2 ได

โดยหนวยงานจะสามารถยื่นอุทธรณไดเฉพาะขอคําถามที่ไดตอบและสงเอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการตอบเทาน้ัน หากไมมีการตอบและสงเอกสาร/หลักฐานประกอบการตอบในขอคําถามใด 

จะไมมีการพิจารณาอุทธรณในขอนั้น ๆ 

  (2)  แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ( Internal Integrity and 

Transparency Assessment : IIT) จะมีการใหคะแนนตามตัวเลือกคําตอบของแตละขอคําถามซึ่งมี

หลักการใหคะแนน คือ หากตัวเลือกคําตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสมาก 

จะใหคะแนนมาก สวนตัวเลือกคําตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและความโปรงใสนอยจะให

คะแนนนอย และแตละขอคําถามจะมีคะแนนระหวาง 0 – 100 คะแนน 

  (3) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External integrity and 

Transparency Assessment : EIT) จะมีการใหคะแนนตามตัวเลือกคําตอบของแตละขอคําถามซึ่งมี

หลักการใหคะแนน คือ หากตัวเลือกคําตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสมาก 

จะใหคะแนนมาก สวนตัวเลือกคําตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและความโปรงใสนอยจะให

คะแนนนอยและแตละขอคําถามจะมีคะแนนระหวาง 0 – 100 คะแนน 
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  (4) ขอมูลการถูกชี้มูลความผิด จะเปนการใหคะแนนโดยพิจารณาจากขอมูลการถูกชี้ 

มูลความผิดจากสํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ท. โดยหากเจาหนาที่ของหนวยงานไมมีการถูก     

ชี้มูลความผิดใดๆ จะใหคะแนน 100 คะแนน และหากเจาหนาที่ของหนวยงานถูกชี้มูลความผิด  

จะใหคะแนน 0 คะแนน  

 3.6.2 การประมวลผลคะแนน 

  ขอมูลจากแบบสํารวจหลักฐานเชิ งประจักษ  (Evidence – Based Integrity and 

Transparency Assessment : EBIT) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal 

Integrity and Transparency Assessment : IIT) และแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment :  EIT )  จะถูกบันทึกนําเข าสู

โปรแกรมการประมวลผลคะแนน จากนั้นจะทําการตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลและ

จัดการขอมูลตามหลักสถิติ เชน ขอมูล Error & Outlier และขอมูล Missing Value เปนตนและ 

จะประมวลผล และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการประเมินตาม

หลักการที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดโดยผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ จะมีคะแนนระหวาง 0 – 100 คะแนน 

 3.6.3  เกณฑการประเมินผล 

  คาคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐมีคาคะแนนระหวาง 0 – 100 คะแนน โดยเกณฑการใหคะแนนคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ แบงเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

 

ชวงคะแนน 

(คะแนน) 

เกณฑระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

80 – 100 สูงมาก 

60 – 79.99 สูง 

40 – 59.99 ปานกลาง 

20 – 39.99 ต่ํา 

0 – 19.99 ตํ่ามาก 
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3.7 แผนผังและข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

แผนภาพที่ 8 แสดงขั้นตอนการดําเนินงาน 

กรอบในการดําเนินงานในคร้ังนี้ แบงงานออกเปน 3 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนท่ี 1 ข้ันตอนการเตรียมงาน 

ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนการจัดทํารายงาน 
 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมงาน 

เปนขั้นตอนของการเตรียมความพรอมของทุกฝายที่เกี่ยวของในดานตางๆ โดยดําเนินการดังนี้ 

 ที่ปรึกษา 

 จัดตั้งคณะทํางาน กําหนดกรอบในการดําเนินงาน 

 จัดประชุมคณะกรรมการรวมของจังหวัดและทมีที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพรอม 

 ศึกษาขอมูล วิเคราะหเอกสารตางๆ เก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส    

ในการดําเนินงาน 

 รายงานเบื้องตน (Inception Report) 

 จัดทําแผนการลงพื้นที่และจัดทีมงานรับผดิชอบ 

 ประชุมทีมงานที่ปรึกษา และมอบหมายงาน 

 ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ในจังหวัดตาก ทั้ง 69 หนวยงาน 

จังหวัดและหนวยงานรับผิดชอบ 

 ดําเนินการประชาสัมพันธโครงการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ 2560  ใหหนวยงานที่เขารับ      

การประเมินทราบ 

 ดําเนินการติดตอผูประสานงานหนวยงานท่ีเขารับการประเมิน เพ่ือขอขอมูลรายชื่อตาม

แบบสํารวจความคิดเห็นและแบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษ 

ขั้นตอนที่ 1 
ขั้นตอนการ
เตรียมงาน

ข้ันตอนที่ 2 
ข้ันตอนการ
ดําเนินงาน

ข้ันตอนที่ 3 
ข้ันตอนการจัดทํา

รายงาน
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 ขอมูลรายชื่อบุคลากรภายในหนวยงานที่เขารับการประเมินท่ีมีอายุงานต้ังแต 1 ปข้ึนไป 

เพ่ือเปนกลุมตัวอยางสําหรับแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน Internal 

Integrity and Transparency Assessment : IIT จํานวน 100 รายชื่อ (กรณีมีบุคลากร

นอยกวา 100 คนใหจดัสงรายชื่อทั้งหมด) 

 ขอมูลรายชื่อผู รับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานท่ีเขารับการประเมินใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเปนกลุมตัวอยางสําหรับแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนได

สวนเสียภายนอก External Integrity & Transparency  Assessment : EIT จํานวน 

300 รายชื่อ หนวยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลจะเปนผูรวบรวมเพื่อจัดสงใหที่ปรึกษา 

 แจงใหหนวยงานที่เขารับการประเมินเตรียมความพรอมเกี่ยวกับเอกสาร/หลักฐาน หรือ

เอกสารอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใชประกอบการตอบแบบสํารวจเชิงประจักษ Evidence –

Based Integrity and Transparency  Assessment : EBIT  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 9 แสดงข้ันตอนการเตรียมงาน 

 

 

 

ทีมที่ปรกึษา 
จัดประชุม

คณะกรรมการรวม

ของจังหวัดและทีมท่ี

ปรึกษาเพ่ือเตรียม

ความพรอม 

  

จังหวัดและหนวยงานรับผิดชอบ 

จัดต้ังคณะทํางาน กําหนดกรอบใน

การดําเนินงาน 

ดําเนินการประชาสัมพนัธโครงการ 

 รายงานเบื้องตน 
 จัดทําแผนการลงพื้นที่

และจัดทีมงานรับผิดชอบ 

 ประชุมทีมงานท่ีปรกึษา 

และมอบหมายงาน 

• ดําเนินการติดตอผูประสานงาน

หนวยงานที่เขารับการประเมิน 

เพื่อขอขอมูลรายช่ือตามแบบ

สํารวจ 
• ตรวจรับรายงานเบื้องตน 

(Inception Report) 

• จัดทําหนังสือเชิญประชุมช้ีแจง 

ประชุมช้ีแจงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ในจังหวัดตาก ทั้ง 69 แหง 
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ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 การดําเนินงานในขั้นตอนท่ี 2 นั้นเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลที่ครบถวนและถูกตอง ที่ปรึกษา

กาํหนดวิธกีารดําเนินงานออกเปน 2 วิธี 

 วิธีท่ี 1 สงแบบสํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย External Integrity 

and Transparency Assessment ทางไปรษณยี หรือ E-mail  

 ที่ปรึกษาจะสงแบบสํารวจความคิดเห็นของผู รับบริการและผูมีสวนไดเสีย External 

Integrity and Transparency Assessment ทางไปรษณีย หรือ E-mail โดยขอความรวมมือให

หนวยงานที่รับผิดชอบการประเมิน ประชาสัมพันธเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามเห็นความสําคัญและ

ตอบแบบประเมินสงกลับมาใหมากท่ีสุด  หลังจากรับแบบประเมินท่ีปรึกษาตรวจสอบจํานวนและ

ความถูกตอง เพ่ือวางแผนในการลงพื้นที่เกบ็เพิ่มเติม 

วิธีที่ 2 สํารวจแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน Internal  Integrity and 

Transparency Assessment และ แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก External 

Integrity and Transparency Assessment โดยการสัมภาษณแบบเผชิญหนา พรอมทั้งจัดทํา 

Focus Group ในการประเมิน Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 10 แสดงวิธีการดําเนินงาน 

แบบประเมิน External Integrity & 

Transparency  Assessment : EIT 

• หนวยงานที่รับผิดชอบการ

ประเมินสงรายชื่อผูรับบริการ

และผูมีสวนไดเสีย  
• ท่ีปรึกษาประเมินขอคิดเห็นของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย 

ทางไปรษณีย, google form 

• การสัมภาษณแบบเผชิญหนา ณ 

หนวยงานเขารับการประเมิน 

• กรณีตัวอยางไมครบทีมที่ปรึกษา

ลงพื้นที่เก็บเพิ่มเติมจนครบ 

แบบประเมิน Internal  Integrity & 

Transparency Assessment : IIT 

• หนวยงานที่รับผิดชอบการ

ประเมินสงรายชื่อบุคลากรที่

เขารับการประเมินสงมายงัที่

ปรึกษา 
• ท่ีปรึกษาลงพ้ืนที่ประเมินการ

สัมภาษณแบบเผชิญหนา 

• กรณีตัวอยางไมครบ ใชสํารวจ

ทางไปรษณยี หรือ E-mail 

หรือ google form 

แบบประเมิน Evidence-Based 

Integrity and Transparency 

 
• หนวยงานที่รับผิดชอบ

การประเมินรวบรวม

ขอมูลเอกสาร หลักฐาน 

พรอมตอบแบบสํารวจสง

มายังที่ปรึกษา 
• ท่ีปรึกษาลงพ้ืนที่ตรวจ

หลักฐานเชิงประจักษ 

• Focus Group นําเสนอ

ปญหาและแนวทาง

พัฒนา 



 35 

ในการลงพ้ืนที่ทีมที่ปรึกษาจะดําเนินการประเมินทั้ง 3 แบบประเมินในคราวเดียวกัน โดย

แบงทีมท่ีปรึกษาออกเปน 5 ทีม และแบงสายงานออกเปน 3 สาย ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 แสดงการแบงทีมงาน 
 

ทีมงาน/สายงาน ทีมที่ 1 ทีมที่ 2 ทีมท่ี 3 ทีมที่ 4 ทีมที่ 5 

Focus Group ในการ

ประเมิน Evidence-Based 

Integrity and 

Transparency 

Assessment : EBIT 

ทีมที่ 1(1) 

EBIT 

 

ทีมที่ 2(1) 

EBIT 

 

ทีมที่ 3(1) 

EBIT 

 

ทีมที่ 4(1) 

EBIT 

 

ทีมที่ 5(1) 

EBIT 

 

ประเมินบุคลากรในองคกร 

Internal  Integrity & 

Transparency 

Assessment : IIT 

ทีมที่ 1(2) 

IIT 

ทีมที่ 2(2) 

IIT 

ทีมที่ 3(2) 

IIT 

ทีมที่ 4(2) 

IIT 

ทีมที่ 5(2) 

IIT 

ประเมินผูรับบริการ 

External Integrity & 

Transparency  

Assessment : EIT 

ทีมที่ 1(3) 

EIT 

ทีมที่ 2(3) 

EIT 

ทีมที่ 3(3) 

EIT 

ทีมที่ 4(3) 

EIT 

ทีมที่ 5(3) 

EIT 
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ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการจัดทํารายงาน 

 
 

แผนภาพที่ 11 แสดงขั้นตอนการจัดทํารายงาน 

ในการจัดทํารายงานทีมท่ีปรึกษาจัดทํารายงานตามรอบการสงงานตามงวดงานที่ไดกําหนดไว  

ดังนี ้

 รายงานฉบับตน (Inception Report) จํานวน 20 ชดุ เนื้อหาประกอบดวย 

- กรอบความคิด  

- ขอบเขตการศึกษา ระเบียบวิธวิีจัย  

- วิธีการกําหนดกลุมตัวอยาง 

- แผนดําเนินงาน  

 รายงานฉบับขั้นกลาง (Interim Report) จํานวน 20 ชุด เนื้อหาประกอบดวย 

- รายงานความกาวหนาการจัดเก็บขอมูล  

- ผลการจัดเก็บขอมูล 

- เคาโครงงานฉบบัสุดทาย 

- โครงสรางตารางแสดงผลการประมวลผล การวิเคราะหและสังเคราะห และ       

การประเมินผลคุณธรรมและความโปรงใสรายละเอียดขอมูลที่ จัดเก็บ ทั้ง น้ี 

ผลการจัดเก็บขอมูลตองมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 50 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด  
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 รายงานฉบับสุดท าย ฉบับราง  (Draft Final Report)  จํานวน 20 ชุด  เ น้ือหา

ประกอบดวย 

- รายงานผลการประเมิน ท่ี มีการวิเคราะหและสังเคราะห  ทั้ ง ในภาพรวม  

และรายหนวยงานทุกหนวยงาน  

 รายงานฉบับสุดทาย ฉบับสมบูรณ (Final Report) มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

- บทสรุปรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินสําหรับผูบริหารในภาพรวม (ฉบับภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ) พรอมแผนซีดีบันทึกขอมูล จํานวน 100 ชุด  

- รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ในภาพรวม พรอมแผนซีดีบันทึกขอมูล จํานวน 100 ชุด  

- รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พรอมบทสรุปผูบริหาร ตามจํานวนองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินเปาหมาย 69 แหง แหงละ 5 ชุด รายหนวยงาน หนวยงานละ 5 ชุด 

พรอมแผนซีดีบันทึกขอมูล  
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  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสามเงา 
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ประจ าปีงบประมาณ 2560 ได้เก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผลจากเครื่องมือ
ในการวิจัย 3 ส่วนคือส่วนที่ 1 ข้อมูลจากแบบประเมิน External Integrity & Transparency Assessment 
: EIT  ซึ่งเป็นการส ารวจความคิดเห็นจากผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้เสีย จ านวน 102 คน ส่วนที่ 2 ข้อมูลจาก
แบบประเมิน Internal Integrity &Transparency Assessment : IIT จ านวน 37 คน ซึ่งเป็นการส ารวจ
ความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทั้งหมด ที่มีอายุการปฏิบัติงาน 1 ปีขึ้นไป และส่วนที่ 3 ข้อมูล
จากแบบส ารวจเชิงประจักษ์ Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment : EBIT ซึ่งเป็น
การประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงาน น าข้อมูลทั้ง 3 ส่วนมาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมประยุกต์ทางสถิติ SPSS (Statistic Package for Social Science) และโปรแกรม Microsoft 
Excel  น าเสนอในรูปแบบตารางและแปลผลด้วยการบรรยายข้อมูลเชิงพรรณนา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

4.1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
 

1. ประวัติความเป็นมา 

จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลสามเงา เมื่อ 15 ตุลาคม 2499 อยู่ในเขต หมู่ 5 บ้านท่าปุย มีพ้ืนที่รวม 1.4 

ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ติดถนนพหลโยธิน - เขื่อนภูมิพล ทิศใต้ติดแม่น้ า

ปิง และหมู่ 4 บ้านจัดสรรเปลี่ยนแปลงเขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขต

สุขาภิบาลสามเงา อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ลงวันที่ 24 มีนาคม 2526 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เล่มที่ 100 ตอนที่ 42 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2526 มีพ้ืนที่รวม 7.7 ตารางกิโล (6,812.5 ไร่) เปลี่ยนแปลง

ฐานะเป็นเทศบาลต าบลสามเงา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อสุขาภิบาลที่มีฐานะการคลัง

เพียงพอที่จะบริหารงานประจ าของสุขาภิบาลได้ ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2539 ซึ่งได้ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอน 9 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 

 

 

 

 

บทที่ 4 
ผลการประเมิน 
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2.  สภาพทั่วไป 
 2.1 สถานที่ตั้ง  
 ส านึกงานเทศบาลต าบลสามเงา ถนนสุขาภิบาลซอย 7 หมู่ 3 ต าบลสามเงา อ าเภอสามเงา จังหวัด
ตากสถานที่ราชการส าคัญใกล้เคียง คือ โรงพยาบาลสามเงา, ส านึกงานสาธารณสุขอ าเภอสามเงาส านักงาน
ที่ดินตาก สาขาสามเงา, กรป กลาง, และท่ีว่าการอ าเภอสามเงา 
 2.2 อาณาเขต 
 ทิศเหนือจด ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ฟากเหนือของถนนพหลโยธิน-เขื่อนภูมิพล กิโลเมตรที่     
14.800 เส้น เขตเป็นเส้นขนานกับพหลโยธิน-เขื่อนภูมิพล ระยะ 200 เมตร ขึ้นไปทางทิศ  เหนือแล้ววก
ขนานไปทางทิศตะวันออกจนถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งต้องอยู่ฟากเหนือของถนนพหลโยธิน -เขื่อนภูมิพล ตรง
กิโลเมตรที่ 9.0000 ทิศตะวันออก จากหลักเขตท่ี 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 4 
ซ่ึงต้ังอยู่ฝัง่ตะวันออกปากทางแยกคลองส่งน้ าชลประทาน 1 ซ้าย 1 ขวา จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นเลียบฝั่ง
ตะวันออกของคลองส่งน้ าชลประทาน 1 ซ้าย 1 ขวา ตรงระยะที่อยู่ห่างจากถนนพัฒนา 1 ทางทิศใต้ ระยะ 
200 เมตร ทิศใต้ จากหลักเขตมรา 5 เป็นเส้นขนานกับถนนพัฒนา 1 ไปทางทิศตะวันตกฟากตะวันออก
ระยะ 200 เมตร ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ฟากใต้ของถนนพัฒนา 1 ฟากตะวันออกของ ร.พ.ช ตก. 11008 
ตอนบ้านท่าปุย-บ้านป่ายางใต้ ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ าปิง ทิศตะวันตก จากหลักเขต
ที่ 7 เป็นเส้นเลียบฝั่งตะวันตกของแม่น้ าปิงไปทางตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งใต้ของ
แม่น้ าปิงตรงจุดที่อยู่ในแนวตั้งฉากกับถนน พหลโยธิน-เขื่อนภูมิพล ตรงกิโลเมตรที่ 14.830 จากหลักเขตที่ 
8 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือจนบรรจบหลักเขตที่ 1 

2.3 พื้นที่รับผิดชอบ  
หมู่ 2 และหมู่ 5 บางส่วน หมู่ 3 และหมู่ 4 เต็มหมู่บ้าน แบ่งพ้ืนที่ทั้งหมดเป็น 10 ชุมชน มีพื้นท่ี

รวม 7.7 ตารางกิโลเมตร (6,812.5ไร่)  
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2.4 ประชากร 

ประชากร เป็นสังคมที่มีความผูกพันฉันญาติพ่ีน้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาโดยตลอด และเป็น

สังคมชนบทก่ึงเมือง ที่มีชีวิตเรียบง่าย ประชากรแยกตามชุมชน ดังนี้ 

ล าดับ ชุมชน ครัวเรือน เพศชาย(คน) เพศหญิง(คน) รวม(คน) 

1 บ้านเหนือพัฒนา 163 199 207 406 
2 บ้านใต้ร่วมใจสามัคคี 121 142 166 308 
3 สันประปา 79 126 131 257 
4 ท่าโป่ง 140 164 182 346 
5 ท่าพิมาน 109 104 157 261 
6 บ้านห้วย 127 115 145 260 
7 ร่วมใจพัฒนา 157 167 222 389 
8 ใต้คลอง 68 65 81 146 
9 ใต้ห้วย 111 109 159 268 
10 สามเงาสามัคคี 56 77 68 145 

รวม 1,131 1,268 1,518 2,786 

(ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน ระดับต าบล ปี 2559 ณ 2 มีนาคม 25559 งานพัฒนาชุมชน ส านัก

ปลัดเทศบาล) 

จ านวนประชากรจ าแนกตามประเภทจัดล าดับอาชีพ ปี 2559 

ที ่ อาชีพ ชาย
(คน) 

ร้อยละ หญิง
(คน) 

ร้อยละ รวม
(คน) 

ร้อยละ 

1 รับจ้างทั่วไป 519 40.93 431 18.34 950 34.10 
2 ไม่มีอาชีพ 176 13.88 399 26.28 575 20.64 
3 ก าลังศึกษา 199 15.69 214 14.10 413 14.82 
4 ค้าขาย 112 8.83 251 16.53 363 13.03 
5 รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 85 670 110 7.25 151 7.00 
6 ธุรกิจส่วนตัว 44 3.47 33 2.17 77 2.76 
7 ท าสวน 39 3.08 27 1.78 66 2.37 
8 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 47 3.71 11 0.72 58 2.08 
9 อาชีพอ่ืน(นอกจากท่ีกล่าวแล้ว) 29 2.29 28 1.84 57 2.05 
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ที ่ อาชีพ ชาย
(คน) 

ร้อยละ หญิง
(คน) 

ร้อยละ รวม
(คน) 

ร้อยละ 

10 ท าไร่ 13 1.03 3 20 16 0.57 
11 พนักงานบริษัท 1 0.08 7 0.46 8 0.29 
12 ท านา 0 0 4 0.26 4 0.14 
13 ปศุสัตว์ 3 0.24 0 0 3 0.11 
14 ประมง 1 0.08 0 0 1 0.04 

(ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน ระดับต าบล ปี 2559 ณ 2 มีนาคม 2559 งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล) 

 

4.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
     เทศบาลต าบลสามเงา อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลด้านประชากร ของกลุ่มตัวอย่างตามแบบประเมิน Internal Integrity and 
Transparency Assessment ของเทศบาลต าบลสามเงา อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1. อายุ   

- 20 - 40 ปี 11 29.73 
- 41 - 60 ปี 26 70.27 

รวม 37 100.00 

2. เพศ 
- ชาย 
- หญิง 

 
14 
23 

 
37.84 
62.16 

รวม 37 100.00 

3. ระดับการศึกษา   
- ต่ ากว่าปริญญาตรี 10 27.03 
- ปริญญาตรี 23 62.16 
- ปริญญาโท 4 10.81 

รวม 37 100.00 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
4. ประเภทหน่วยงาน/ระดับต าแหน่ง   

- หัวหน้า/ผู้อ านวยการขึ้นไป 4 10.81 
- ข้าราชการระดับปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ 8 21.62 
- ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน – อาวุโส 8 21.62 
- ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 17 45.95 

รวม 37 100.00 

5. ระยะเวลาท างาน   
- ต่ ากว่า 5 ปี 1 2.70 
- 5 – 10 ปี 11 29.73 
- 11 – 20 ปี 21 56.76 
- มากกว่า 20 ปี 4 10.81 

รวม 37 100.00 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม Internal Integrity and Transparency Assessment 

ของเทศบาลต าบลสามเงา ส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 41 - 60 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 70.27 รองลงมา
อายุตั้งแต่ 20 - 40 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 29.73 ตามล าดับ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 62.16 และเป็นเพศชาย 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 37.84 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.16 รองลงมาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 27.03 และระดับปริญญาโท 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.81 ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นลูกจ้าง/พนักงานจ้าง จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 45.95 
รองลงมาเป็นข้าราชการระดับปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ จ านวน 8 คนและข้าราชการระดับปฏิบัติงาน – 
อาวุโส จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 21.62 และหัวหน้า/ผู้อ านวยการขึ้นไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.81 ตามล าดับ  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาท างาน ตั้งแต่ 11 - 20 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.76 รองลงมามีระยะเวลาท างาน ตั้งแต่ 5 - 10 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 29.73 มีระยะเวลา
ท างาน มากกว่า 20 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.81 และมีระยะเวลาท างานต่ ากว่า 5 ปี จ านวน  
1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลด้านประชากร ของกลุ่มตัวอย่างตามแบบประเมิน External Integrity and 
Transparency Assessment ของเทศบาลต าบลสามเงา อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

1. อายุ   
- 20 – 40 ปี 27 26.47 
- 41 – 60 ปี 46 45.10 
- มากกว่า 60 ปี 29 28.43 

รวม 102 100.00 

2. เพศ 
- ชาย 
- หญิง 

 
41 
61 

 
40.20 
59.80 

รวม 102 100.00 

3. ระดับการศึกษา   
- ต่ ากว่าปริญญาตรี 78 76.47 
- ปริญญาตรี 22 21.57 
- ปริญญาโท 2 1.96 

รวม 102 100.00 

4. อาชีพ   
- เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ข้าราชการ/พนักงานราชการ/

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
10 
 

9.80 
 

- พนักงานบริษัทเอกชน/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 17 16.67 
- อ่ืนๆ 75 73.53 

รวม 102 100.00 
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100.00
ความโปร่งใส 63.94

ความพร้อมรับผิด  
88.15

ความปลอดจากการ
ทุจริตในการ

ปฏิบัติงาน  87.19

วัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร 54.60

คุณธรรมการท างาน
ในหน่วยงาน  63.89

กราฟดัชนีประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานท้ัง 5 ดัชนี       

จากตารางท่ี 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม External Integrity and Transparency Assessment
ของเทศบาลต าบลสามเงา ส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 41 - 60 ปี จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 45.10 รองลงมา
อายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 28.43 และอายุตั้งแต่ 20 - 40 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.47 ตามล าดับ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 59.80 และเป็นเพศชาย 
จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 40.20 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 78 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76.47 รองลงมาระดับปริญญาตรี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 21.57 และระดับปริญญาโท 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.96 ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 73.53 รองลงมา
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และ
ประกอบอาชีพเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ข้าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.80 ตามล าดับ 
      
ภาพที่ 12 สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
             ของเทศบาลต าบลสามเงา อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 

         คะแนน ITA = 100.00 
ระดับผล

การประเมิน 

         (ถ่วงน้ าหนัก) 71.91 

ดัชน ี
คะแนนดัชนี 

(ร้อยละ) 
ระดับผล

การประเมิน 

ความโปร่งใส 26 63.94 

ความพร้อมรับผิด 18 88.15 

ความปลอดจากการทุจริต 
ในการปฏิบัติงาน 

22 87.19 

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 16 54.60 

คุณธรรมการท างานใน
หน่วยงาน 

18 63.89 

 
หมายเหตุ: 1. คะแนน ITA หมายถึงผลรวมของคะแนนแต่ละดัชนีที่ได้ถ่วงน้ าหนักแล้ว 
              2. คะแนนดัชนีเป็นการคิดคะแนนร้อยละที่ยังไม่ถ่วงน้ าหนัก ส าหรับการเปรียบเทียบแต่ละดัชนี      
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ตารางที่  4 แสดงรายละเ อียดคะแนนผลการประเ มินคุณธรรมและความโปร่ ง ใส 
ในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสามเงา อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

 

ล าดับ 
ดัชนี/ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อยในการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ค่า
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

EBIT IIT EIT 
คะแนน

ที่ได้ 
(100) 

คะแนน
หลัง 
ถ่วง

น้ าหนัก 

1 

ความโปร่งใส 26    63.94 16.62 

1.1 การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล     72.64  

     1.1.1 การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง  70.00   70.00  

     1.1.2 การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของ
หน่วยงาน 

 75.00  81.11 77.04  

1.2 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     50.01  

     1.2.1 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  0.00  63.42 25.37  

     1.2.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน  75.00  73.29 74.66  

2 

ความพร้อมรับผิด 18    88.15 15.87 

2.1 ความพร้อมรับผิด     80.57  

     2.1.1 ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน   82.24 80.82 81.53  

     2.1.2 ความพร้อมรับผิดในการบริหารงาน   74.03 77.49 75.76  

2.2 เจตจ านงสุจริต     95.15  

     เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน  100.00 79.36 78.17 95.15  

3 

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 22    87.19 19.18 

3.1 การถูกชี้มูลความผิด     100.00  

     เรื่องชี้มูลความผิด  100.00   100.00  

3.2 การทุจริตต่อหน้าท่ี     87.05  

     3.2.1 การรับสินบน   94.62 84.90 88.79  

     3.2.2 การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในการเอื้อประโยชน์   93.27 80.00 85.31  

3.3 ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย     84.34  

     ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย   91.04 77.64 84.34  
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ล าดับ 
ดัชนี/ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อยในการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ค่า
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

EBIT IIT EIT 
คะแนน

ที่ได้ 
(100) 

คะแนน
หลัง 
ถ่วง

น้ าหนัก 

4 

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 16    54.60 8.74 

4.1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน     78.47  

     4.1.1 การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต   70.43  70.43  

     4.1.2 การไม่ทนต่อการทุจริต   81.19  81.19  

     4.1.3 การอายและเกรงกลัวท่ีจะทุจริต   81.14  81.14  

4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน     45.51  

     การด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน 

 25.00 86.53  45.51  

4.3 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน     49.49  

     4.3.1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

 50.00 74.91  62.45  

     4.3.2 การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน  0.00 73.05  36.53  

5 

คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 18    63.89 11.50 

5.1 มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน     43.54  

     5.1.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน  0.00  80.15 26.72  

     5.1.2 ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน  50.00  81.12 60.37  

5.2 คุณธรรมในการบริหารงาน     76.09  

     5.2.1 การบริหารงานบุคคล   66.11  66.11  

     5.2.2 การบริหารงบประมาณ   84.42  84.42  

     5.2.3 คุณธรรมในการมอบหมายงาน   81.45  81.45  

     5.2.4 การบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน   64.97  64.97  

  คะแนนรายแบบส ารวจ (100)  61.36 80.75 78.79   

คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 71.91 
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จากตารางที่ 4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 
สามเงา อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ในภาพรวม มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่  
ในระดับ สูง คิดเป็นร้อยละ 71.91 โดยสรุปตามดัชนี/ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรม  และความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานเรียงล าดับ ดังนี้ 

อันดับ 1 ดัชนี ความพร้อมรับผิด  
 คุณธรรมและความโปร่งใสฯ อยู่ในระดับ  สูงมาก  คิดเป็นร้อยละ   88.15 

 อันดับ 2 ดัชนี ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน     
 คุณธรรมและความโปร่งใสฯ อยู่ในระดับ  สูงมาก  คิดเป็นร้อยละ  87.19 

อันดับ 3 ดัชนี ความโปร่งใส 
 คุณธรรมและความโปร่งใสฯ อยู่ในระดับ  สูง  คิดเป็นร้อยละ   63.94 

 อันดับ 4 ดัชนี วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร    
 คุณธรรมและความโปร่งใสฯ อยู่ในระดับ  สูง  คิดเป็นร้อยละ  63.89 

อันดับ 5 ดัชนี คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน   
 คุณธรรมและความโปร่งใสฯ อยู่ในระดับ  ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ  54.60 

 
4.3 ผลการรวบรวมข้อเสนอแนะจากแบบส ารวจ 

4.3.1 ข้อเสนอแนะแบบส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
Internal Integrity and Transparency Assessment 

-  อยากให้มีการตรวจสอบและจัดแต่งตั้งคณะกรรมการท างานตรวจสอบเงินงบประมาณของรัฐ

ลงสู่ท้องถิ่นทุกปี ตั้งแต่ระดับอ าเภอ และท้องถิ่นเพราะว่าแต่ละปีไม่เคยรับรู้เรื่องงบประมาณ

ลงสู่ท้องถิ่นเลยอยากให้ปกครองท้องถิ่นพบปะประชาชนสร้างความสามัคคีเป็นกันเองชี้แจง

เรื่องงบประมาณของภาครัฐลงสู่ท้องถิ่น 

 4.3.2 ข้อเสนอแนะแบบส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
         External Integrity and Transparency Assessment 

-  ไม่มีข้อเสนอแนะ 
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5.1 สรุปผลการประเมิน 

จากผลการประเมินสามารถวิเคราะหสรุปผลระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก รายดัชนีไดดังนี้ 
 ดัชนีความโปรงใส มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน สูง คิดเปนรอยละ  63.94 
เมื่อแยกตามตัวชี้วัดที่มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานสูงสุด ไดแก การให เปดเผย และ
เขาถึงขอมูลของหนวยงาน (การให เปดเผย และเขาถึงขอมูล) คิดเปนรอยละ 77.04 รองลงมา  
คือ การจัดการเร่ืองรองเรียน (การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย) คิดเปนรอยละ 74.66 และการดําเนินงาน
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง (การให เปดเผย และเขาถึงขอมูล) คิดเปนรอยละ 70.00 ตามลําดับ สวนดัชนี
ความโปรงใส ที่มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานต่ําสุด ไดแก  การมีสวนรวม 
ในการดําเนินงาน (การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย) คิดเปนรอยละ 25.37 
 ดัชนีความพรอมรับผิด มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน สูงมาก คิดเปนรอยละ 
88.15 โดยประเมินจากตัวชี้วัดยอยที่มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานสูงสุด ไดแก 
เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน (เจตจํานงสุจริต) คิดเปนรอยละ 95.15 รองลงมา คือ ความพรอมรับผิด
ในการปฏิบัติงาน (ความพรอมรับผิด) คิดเปนรอยละ 81.53 และดัชนีตัวชี้วัดยอยระดับคุณธรรมและ 
ความโปรงใสในการดําเนินงานต่ําสุด ไดแก ความพรอมรับผิดในการบริหารงาน (ความพรอมรับผิด) คิดเปน
รอยละ 75.76  

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติ งาน มีระดับคุณธรรมและความโปร ง ใส 
ในการดําเนินงาน สูงมาก คิดเปนรอยละ 87.19 โดยประเมินจากตัวชี้วัดยอยที่มีระดับคุณธรรมและ 
ความโปรงใสในการดําเนินงานสูงสุด ไดแก เรื่องชี้มูลความผิด (การถูกชี้มูลความผิด) คิดเปนรอยละ 
100.00 รองลงมา คือ การรับสินบน (การทจุริตตอหนาท่ี) คิดเปนรอยละ 88.79 และการใชตําแหนงหนาท่ี
ในการเอื้อประโยชน (การทุจริตตอหนาที่) คิดเปนรอยละ 85.31 ตามลําดับ และดัชนีตัวชี้วัดยอยระดับ
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานต่ําสุด ไดแก ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย  
(ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย) คิดเปนรอยละ 84.34  

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ปานกลาง 
คิดเปนรอยละ 54.60 โดยประเมินจากตัวชี้วัดยอยที่มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
สูงสุด ไดแก การไมทนตอการทุจริต (การสรางวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน) คิดเปนรอยละ 81.19 
รองลงมา คือ การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต (การสรางวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน) คิดเปนรอยละ 
81.14 การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต (การสรางวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน) คิดเปนรอยละ 70.43 
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต (การปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน)  
คิ ด เป น ร อยล ะ  62.45 และการดํ า เ นิ นกา ร เ พ่ื อป อ ง กันผลประ โยชนทั บซ อน ในหน วย ง าน  
(การปองกันผลประโยชนทับซอน) คิดเปนรอยละ 45.51 ตามลําดับ และดัชนีตัวชี้วัดยอยระดับคุณธรรม

บทที่ 5 
สรุปและอภิปรายผลการประเมิน 
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และความโปรงใสในการดําเนินงานต่ําสุด ไดแก การตรวจสอบถวงดุลภายในหนวยงาน (การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน) คิดเปนรอยละ 36.53 

ดัชนีคุณธรรมในการทํางานของหนวยงาน มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน สูง 
คิดเปนรอยละ 63.89 โดยประเมินจากตัวชี้วัดยอยที่มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
สูงสุด ไดแก การบริหารงบประมาณ (คุณธรรมในการบริหารงาน) คิดเปนรอยละ 84.42 รองลงมา คือ 
คุณธรรมในการมอบหมายงาน (คุณธรรมในการบริหารงาน) คิดเปนรอยละ 81.45 การบริหารงานบุคคล 
(คุณธรรมในการบริหารงาน) คิดเปนรอยละ 66.11 การบริหารสภาพแวดลอมในการทํางาน (คุณธรรม 
ในการบริหารงาน) คิดเปนรอยละ 64.97 และความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน (มาตรฐานและคุณธรรม 
ในการปฏิบัติงาน) คิดเปนรอยละ 60.37 ตามลําดับ และดัชนีตัวชี้วัดยอยระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานต่ําสุด ไดแก มาตรฐานการปฏิบัติงาน (มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน)  
คิดเปนรอยละ 26.72 
5.2 อภิปรายผลการประเมิน 
 จากสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลสามเงา 
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก พบวาผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับสูง รอยละ 71.91 ดัชนีท่ีไดคะแนน
สูงสุดคือ ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index) รอยละ 88.15 และคะแนนลําดับต่ําสุดคือ  
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index) รอยละ 54.60 ซึ่งสามารถวิเคราะหคะแนน 
จุดบกพรอง/จุดดอยของหนวยงาน และวิเคราะหปจจัย สาเหตุ รวมทั้งวิเคราะหความสัมพันธขอมูลคะแนน
จากการรับรูกับขอมูลจากระบบของหนวยงานของแตละดัชนีไดดังนี้ 
 ดัชนีความโปรงใส (Transparency Index) ภาพรวมพบวา มีระดับคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของดัชนีความโปรงใสอยูในระดับ สูง รอยละ 63.94 ตัวชี้วัดที่มีระดับคะแนนสูงสุด คือ 
การให เปดเผย และเขาถึงขอมูลของหนวยงาน (การให เปดเผย และเขาถึงขอมูล) รอยละ 77.04 ตัวชี้วัดที่
ไดคะแนนลําดับสุดทาย คือ การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย)  
รอยละ 25.37 
 จากการพิจารณาในรายละเอียดตามตัวชี้วัดในการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ พบขอบกพรอง
และจุดออนของหนวยงานที่ชัดเจนคือ 

- การดําเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางดวยความโปรงใสของหนวยงาน ยังขาดการประกาศ
เผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ภายในระยะเวลาที่กําหนด ขาดการเผยแพรขอมูลอยาง
เปนระบบเกี่ ยวกับการจัดซื้อ จัดจาง เ พ่ือใหสาธารณชนสามารถตรวจสอบขอมูล 
การจัดซื้อจัดจางของหนวยงานไดและยังขาดแนวทางในการตรวจสอบขอมูลความเก่ียวของ
ระหวางเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง และผูเสนองาน เพ่ือปองกัน ผลประโยชน
ทับซอน รวมท้ังการดําเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการ 
ใหสาธารณชนรับทราบ  

- การวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางหนวยงานยังไมพบ การจัดทํารายงานการวิเคราะห 
ผลการจัดซื้อจัดจาง และรายงานผลการดําเนินงานปรับปรุงตามขอเสนอแนะที่ไดระบุไว 
ในรายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางในปที่ผานมา  

- การให เปดเผยและเขาถึงขอมูลของประชาชน หนวยงานยังไมมีหนวยประชาสัมพันธ          
ณ ที่ทําการของหนวยงานทั้งผูรับผิดชอบและการมอบหมายงาน ขาดสื่อประชาสัมพันธ



 50 

เผยแพรบทบาทอํานาจหนาที่ของหนวยงานในหลากหลายชองทาง ขาดการแสดงขอมูล 
การดําเนินงานตามบทบาทภารกิจที่เปนปจจุบันทางเว็บไซตของหนวยงานหรือสื่ออ่ืนๆ  
และขาดระบบการใหขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะหรือ
ระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจาหนาที่ของหนวยงานใหบริการ
ขอมูลตลอดเวลาทําการของหนวยงาน 

- การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจ
หลักของหนวยงาน  ยังขาดการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในทุกกระบวนการการตั้งแต 
ขาดการเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแผนงาน โครงการ ขาดการมีสวน
รวมการจัดทําแผนงาน โครงการ ขาดและมีสวนรวมในการดําเนินการโครงการ ตามภารกิจ
หลักของหนวยงาน 

- การดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานและการใหบริการ หนวยงานยังขาด    
การกําหนดชองทางการรองเรียนที่เปนระบบและเขาถึงงาย ยังขาดคําสั่งการมอบหมายและ
กําหนด สวนงานที่รับผิดชอบในโครงสรางการแบงสวนงานของหนวยงาน ขาดระบบ 
การรายงานการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนขั้นตอน/กระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียน
ใหผูรองเรียนทราบ รวมทั้งรายงานสรุปผลการดําเนินการเร่ืองรองเรียน พรอมระบุปญหา
อุปสรรคและแนวทางแกไข เผยแพรใหสาธารณชนรับทราบผานเว็บไซตหรือสื่ออ่ืนๆ 
หนวยงานและประเดน็ท่ีหนวยงานตองใหความสําคัญในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
การดําเนินงานจากการวิเคราะหผลการสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายในและ
ภายนอกคือกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการเปดโอกาสใหประชาชน 
ผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสียแสดงความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานและติดตามตรวจสอบ 
การดําเนินงานของหนวยงาน และกระบวนการรับเร่ืองรองเรียนและชองทางการรับเร่ือง
รองเรียน -และประชาสัมพันธแนวทางการรับเร่ืองรองเรียนของหนวยงานใหประชาชนไดรับ
ทราบอยางชัดเจน 

 จากการวิเคราะหภาพรวมพบวาคะแนนของหนวยงานไมสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
ทั้งคะแนนจากมุมมองการรับรู (Perception) และประสบการณตรง (Experience) ของผูรับบริการของ
หนวยงาน (External) กับขอมูลจากระบบหนวยงาน (Evidence-Based) ระดับคะแนนจากมุมมองการรบัรู 
(Perception) ของบุคลากรในหนวยงาน อยูระดับสูงถึงสูงมากแตระดับคะแนนขอมูลจากระบบหนวยงาน 
(Evidence-Based)  อยูในระดับต่ํามากทุกตัวดังนั้นหนวยงานจะตองใหความสําคัญในการพัฒนา
กระบวนการทํางานและพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานเพ่ือสรางวัฒนธรรมความโปรงใส 
ของหนวยงานใหมากขึ้น 

ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index) ภาพรวมพบวา มีระดับคุณธรรมและ 
ความโปรงใสในการดําเนินงานของดัชนีความพรอมรับผิดอยูในระดับ สูงมาก รอยละ 88.15 ตัวชี้วัดที่มี
ระดับคะแนนสูงสุด คือ เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน (เจตจํานงสุจริต) รอยละ 95.15 ตัวชี้วัดที่ได
คะแนนลําดับสุดทาย คือ ความพรอมรับผิดในการบริหารงาน (ความพรอมรับผิด) รอยละ 75.76 

จากการวิเคราะหภาพรวมพบวาคะแนนของหนวยงานสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
ทั้งคะแนนจากมุมมองการรับรู (Perception) และประสบการณตรง (Experience) ของผูรับบริการของ
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หนวยงาน (External) กับขอมูลจากระบบหนวยงาน (Evidence-Based) คือทุกประเด็นมีคาคะแนนใน
ระดับสูงและสูงมาก ถือเปนจุดแข็งของหนวยงาน 

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) ภาพรวมพบวา  
มีระดับความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานอยูในระดับ สูงมาก รอยละ 87.19 ตัวชี้วัดท่ีมีระดับ
คะแนนสูงสุด คือ เรื่องชี้มูลความผิด (การถูกชี้มูลความผิด) รอยละ 100.00 ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนลําดับ
สุดทาย คือ ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย (ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย) รอยละ 84.34 

จากการพิจารณาในรายละเอียดตามตัวชี้วัด พบวาคะแนนการประเมินอยูในระดับสูงถึงสูงมากซึ่ง
ถือเปนจุดแข็งของหนวยงาน ทุกตัวชี้วัดท้ังตัวชี้วัดมุมมองจากการรับรูและตัวชี้วัดประสบการณตรงมี 
ความสอดคลองกัน  ซึ่งแสดงใหเห็นวาหนวยงานมีการดําเนินงานโดยเปนธรรมและโปรงใส เปนไปตาม
กระบวนการมาตรฐาน ไม เลือกปฏิบัติ  เพื่อใหไดมาซึ่ งผลประโยชนของตนเองและพวกพอง  
และจากการประเมินความคิดเห็นที่เปนประสบการณตรงพบพฤติกรรมเก่ียวกับการถูกรองขอใหเงินพิเศษ  
การเร่ียไร ขอรับบริจาค หรือผลประโยชนอื่นใดจากเจาหนาที่ของหนวยงานนอยมาก 

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index) ภาพรวมพบวา มีระดับ
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกรอยูในระดับ ปานกลาง  
รอยละ 54.60 ตัวชี้วัดที่มีระดับคะแนนสูงสุด คือ การไมทนตอการทุจริต (การสรางวัฒนธรรมสุจริตใน
หนวยงาน) รอยละ 81.19 ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนลําดับสุดทาย คือ การตรวจสอบถวงดุลภายในหนวยงาน 
(การปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน) รอยละ 36.53 
 จากการพิจารณาในรายละเอียดตามตัวชี้วัดในการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ พบขอบกพรอง
และจุดออนของหนวยงานที่ชัดเจนคือ   

- การดําเนินการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน ขาดการวิเคราะหความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน คูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพื่อ
ปองกันผลประโยชนทับซอน ขาดการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรูภายใน
หนวยงาน เพื่อใหความรูเร่ืองการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี ขาดการปรับปรุง
ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งระเบียบเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

- การดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานยังขาดมีการวิเคราะห
ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือนํามาปรับแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม 
การทุจริต ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และขาดผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัต ิ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

- การรวมกลุมเพ่ือตรวจสอบการบริหารงานในหนวยงานของเจาหนาที่ ยังไมพบการรวมกลุม
ของเจาหนาที่ในหนวยงานเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใส และการดําเนินกิจกรรมท่ีแสดงถึง
ความพยายามที่จะปรบัปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมีความโปรงใสย่ิงขึ้น 

 จากการวิเคราะหภาพรวมพบวาคะแนนของหนวยงานไมสอดคลองและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน  ทั้ งคะแนนจากมุมมองการรับรู  (Perception)  และประสบการณตรง (Experience)  
ของผูรับบริการของหนวยงาน (Internal) กับขอมูลจากระบบหนวยงาน (Evidence-Based) ระดับจาก
มุมมองการรับรู (Perception) ของบุคลากรในหนวยงาน อยูระดับสูงถึงสูงมากแตระดับคะแนนขอมูลจาก
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ระบบหนวยงาน (Evidence-Based)  ทุกตัวชี้วัดอยูในระดับต่ํามากดังนั้นหนวยงานจะตองใหความสําคัญ
ในการพัฒนากระบวนการทํางานและสรางวัฒนธรรมความโปรงใสของหนวยงานใหมากข้ึน 

ดัชนีคุณธรรมในการทํางานของหนวยงาน (Work Integrity Index) ภาพรวมมีระดับคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของดัชนีคุณธรรมในการทํางานของหนวยงานอยู ในระดับ สูง  

รอยละ 63.89 ตัวชี้วัดที่มีระดับคะแนนสูงสุด คือ การบริหารงบประมาณ (คุณธรรมในการบริหารงาน)  

รอยละ 84.42 ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนลําดับสุดทาย คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (มาตรฐานและคุณธรรมใน

การปฏิบัติงาน) รอยละ 26.72 

 จากการพิจารณาในรายละเอียดตามตัวชี้วัดในการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ พบขอบกพรอง
และจุดออนของหนวยงานที่ชัดเจนคือ   

- การปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหนวยงานยังขาด
คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน และขาดการรายงานผลตามคูมือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน 

- การปฏิบัติงาน และการบริการตามภารกิจหลักดวยความเปนธรรม หนวยงานยังขาดการแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการใหผูรับบริการหรือ
ใหผูมีสวนไดสวนเสียอยางชัดเจน และระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละ
เวนการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจหลักประเด็นท่ีหนวยงานตองใหความสําคัญในการพัฒนาเพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพของการดําเนินงานจากการวิเคราะหผลการสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนได
สวนเสียภายในและภายนอกคือความพรอมดานสถานที่และอุปกรณสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

จากการวิเคราะหภาพรวมพบวาคะแนนของหนวยงานไมสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

ทั้งคะแนนจากมุมมองการรับรู (Perception) และประสบการณตรง (Experience) ของผูรับบริการของ

หนวยงาน (External) กับขอมูลจากระบบหนวยงาน (Evidence-Based) ระดับคะแนนจากมุมมองการรบัรู 

(Perception) ของบุคลากรในหนวยงาน อยูระดับสูงถึงสูงมากแตระดับคะแนนขอมูลจากระบบหนวยงาน 

(Evidence-Based)  ทุกตัวชี้วัดอยูในระดับต่ํามากดังนั้นหนวยงานจะตองใหความสําคัญในการพัฒนา

กระบวนการทํางานและพัฒนาคุณธรรมในการทํางานเพื่อสรางวัฒนธรรมความโปรงใสของหนวยงานให

มากขึ้น 

 

5.3  ขอเสนอแนะ 
(1) ดัชนีความโปรงใส (Transparency Index) 
 ในการประเมินดัชนีความโปรงใสมีตัวชี้วัดในการประเมินทั้งในสวนการเปดเผยและการเขาถึง
ขอมูลในการดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจาง และการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลของหนวยงาน รวมทั้ง
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการมีสวนรวมในการดําเนินงานของหนวยงานและการจัดการ 
ขอรองเรียนตางๆ ของหนวยงาน ซึ่งมีประเด็นในการเสนอแนะใหหนวยงานดําเนินการดังนี้ 

 การจัดซื้อจัดจางหนวยงานจะตองพัฒนาอยางเปนระบบตั้งแตการจัดทําแผนปฏิบัติการ  
การเผยแพรแผนปฏิบัติการใหสาธารณชนทราบภายในระยะเวลาที่กําหนด การจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลการจัดซื้อจัดจาง รวมทั้งการรายงานผล การดําเนินงานปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะที่ไดระบุไวใน
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รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางในปที่ผานมาอยางตอเนื่อง จากผลการประเมินหนวยงานมี
ประเด็นท่ีตองเรงปรับปรุงและพัฒนาไดแก 

- หนวยงานควรมีการกําหนดแนวทางที่ชัดเจนในการตรวจสอบขอมูลความเก่ียวของระหวาง
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง และผูเสนองาน เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
โดยแนวทางดังกลาวจะตองมีวิ ธีการและกระบวนการตรวจสอบที่มีการสั่ งการจาก
ผูบังคับบัญชาใหดําเนินการอยางเปนรูปธรรมและนําไปสูการปฏิบัติไดจริง  

- ในการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณหนวยงานจะตองดําเนินการจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางรายงานเสนอตอผูบังคับบัญชาซึ่งจะตองมีประเด็นที่
ครอบคลุมต้ังแตการรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง การวิเคราะหความเสี่ยง การวิเคราะห
ปญหา อุปสรรค ขอจํากัด การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ  
การวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางที่มีรายละเอียดรอยละของจํานวนโครงการและงบประมาณท่ี
ดําเนินการแลวเสร็จ รวมทั้งมีขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
ของหนวยงานที่ชัดเจน  

- ในการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางหนวยงานจะตองใหความสําคัญในการนําผลการวิเคราะห
การจัดซื้อจัดจางในปที่ผานมามาใชในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในป
ตอไป โดยจัดทําเปนรูปแบบรายงานการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะที่ไดระบุไวในรายงาน
การวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางเสนอตอผูบังคับบัญชา อยางตอเนื่องเพ่ือนําไปสูการพัฒนาที่
เปนระบบ  

 การเขาถึงขอมูลของประชาชน หนวยงานควรมีการกําหนดกลยุทธและแนวทางในการเขาถึง
ขอมูลของหนวยงานที่ชัดเจนและบรรจุเขาไปในแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานเพื่อนําไป 
สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมหนวยงานควรมีการจัดตั้งหนวยประชาสัมพันธ มีการมอบหมายงานมีคําสั่ง
ใหมีผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน มีสื่อและชองทางการประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย มีขอมูลที่ถูกตองเปนปจจุบัน  
มีระบบการใหขอมูลและเจาหนาที่ของหนวยงานใหบริการขอมูลตลอดเวลาทําการของหนวยงาน  
จากผลการประเมินหนวยงานมีประเด็นท่ีตองเรงปรับปรุงและพัฒนาคือ 

- หนวยงานควรจัดทําแผนการประชาสัมพันธของหนวยงานทั้งในสวนงานตามบทบาทอํานาจ

หนาที่ของหนวยงานเพ่ือใหประชาชนเขาใจและการประชาสัมพันธการดําเนินงานตามบทบาท

ภารกิจที่เปนปจจุบันของหนวยงานเพ่ือใหประชาชนรับรูการดําเนินงานและสรางภาพลักษณท่ี

ดีของหนวยงานในหลากหลายชองทาง  

- หนวยงานตองมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของหนวยงานอยางชัดเจน ถูกตอง 

ครบถวน สมบูรณ และปรับขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

 การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจ
หลักของหนวยงาน  หนวยงานควรมีกระบวนการในการสงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในทุก
กระบวนการการต้ังแตการเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแผนงาน โครงการมีสวนรวม
การจัดทําแผนงาน โครงการ และมีสวนรวมในการดําเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหนวยงาน  
และกระบวนการมีสวนรวมดังกลาวจะตองใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมที่แทจริ ง  
จากผลการประเมินหนวยงานมีประเด็นท่ีตองเรงปรบัปรุงและพัฒนาไดแก 
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- ในการดําเนินงานเก่ียวกับแผนงาน โครงการตามภารกิจของหนวยงานจะตองใหความสําคัญ
กับการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
แผนงาน โครงการ ตามภารกิจหลักของหนวยงานที่แสดงใหเห็นอยางเปนรูปธรรม โดยกําหนด
รายละเอียดผูมีสวนไดสวนเสียที่เขามามีสวนรวมที่ชัดเจน มีการจัดทํารายงานการประชุม 
สัมมนา มีการจัดบันทึก รูปถายประกอบ และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอตอ
ผูบังคับบัญชา  

- ในการดําเนินงานเก่ียวกับแผนงาน โครงการตามภารกิจของหนวยงานๆจะตองใหความสําคัญ
กับการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน โครงการ  
ตามภารกิจหลักของหนวยงานท่ีแสดงใหเห็นอยางเปนรูปธรรม โดยกําหนดรายละเอียดผูมี
สวนไดสวนเสียที่ เขามามีสวนรวมที่ชัดเจน มีการจัดทํารายงานการประชุม สัมมนา  
มีการจดบันทึก รูปถายประกอบ และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอตอผูบังคับบัญชา  

- ในการดําเนินงานเก่ียวกับแผนงาน โครงการตามภารกิจของหนวยงานจะตองใหความสําคัญ
กับการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินโครงการตามภารกิจของ
หนวยงานที่แสดงใหเห็นอยางเปนรูปธรรม โดยกําหนดรายละเอียดผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเขามา
มีสวนรวมที่ชัดเจน มีการจัดทํารายงานการประชุม สัมมนา มีการจัดบันทึก รูปถายประกอบ 
และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอตอผูบังคับบัญชา  

- ในการดําเนินงานของหนวยงาน หนวยงานควรมีแนวทางหรือชองทางในการเปดโอกาส 
ใหประชาชน ผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสียแสดงความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานและติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน 

 การดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานและการใหบริการ หนวยงานควรมี
แนวทางและขั้นตอนในการดําเนินงานท่ีเปนระบบ รวดเร็ว เขาถึงงาย มีการกําหนดสวนงานที่รับผิดชอบ
และผูที่รับผิดชอบในโครงสรางของหนวยงาน มีระบบ กระบวนการขั้นตอนในการจัดการเรื่องรองเรียน
ตั้งแตชองทางการรองเรียน ขั้นตอนการจัดการขอรองเรียน การรายงานผลใหผูรองเรียนทราบ การจัดทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนในภาพรวมของหนวยพรอมระบุปญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแกไข นําเสนอตอผูบังคับบัญชาวิเคราะหผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาในปตอไป  
จากผลการประเมินหนวยงานมีประเด็นท่ีตองเรงปรบัปรุงและพัฒนาคือ 

- หนวยงานตองมีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการเร่ืองรองเรียนในภาพรวมของหนวยพรอม
ระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข นําเสนอตอผูบังคับบัญชาวิเคราะหผลการดําเนินงานเพ่ือ
นําไปสูการพัฒนาในปตอไป พรอมทั้งการเผยแพรผลการดําเนินงานใหสาธารณชนรับทราบผาน
เว็บไซตหรือสื่ออื่นๆ หนวยงานที่หลากหลายและและตอเนื่อง  

- หนวยงานควรมีการประชาสัมพันธ สรางความรูความเขาใจของกระบวนการและแนวทาง 
การรับเร่ืองรองเรยีนของหนวยงานใหประชาชนไดรบัทราบอยางชัดเจนและตอเน่ือง 

(2) ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index) 
 ในการประเมินดัชนีความพรอมรับผิดมีตัวชี้ วัดในการประเมินทั้งในสวนความพรอมรับผิด 
ในการปฏิบัติงาน ความพรอมรับผิดในการบริหารงานและการแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน  
ซึ่งมีประเด็นในการเสนอแนะใหหนวยงานดําเนินการดังน้ี 
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 การแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของผูบริหารหนวยงานจะตองมีทิศทาง 
ในการดําเนินที่ชัดเจน มีการกําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม และบรรจุไว 
ในแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานและการดําเนินงานจะตองใหครอบคลุมการแสดง
เจตจํานงสุจริตในการการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตตอเจาหนาที่ การบริหารงานดวยความซื่อสัตย
สุจริตตอสาธารณชน  และกําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนา
หนวยงาน ให มีคุณธรรมและความโปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร งใส 
ในการดําเนินงานของหนวยงาน ภาครัฐครบท้ัง 6 ดาน  

 ความพรอมรับผิดในการปฏิบัติงาน ความพรอมรับผิดในการบริหารงาน หนวยงานจะตองมี

การกําหนดกระบวนการขั้นตอน มาตรการ ของการพัฒนาเพื่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในหนวยงาน สรางความรูความเขาใจปลุกจิตสํานึกและฐานคิด สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ี

มุงผลสัมฤทธ์ิขององคกรโดยรวม จากผลการประเมินหนวยงานมีประเด็นที่ตองเรงปรับปรุงและพัฒนาไดแก 

- หนวยงานจะตองเรงดําเนินการในการจัดทํามาตรการท่ีเหมาะสมในการจัดการกับเจาหนาที่ 
ที่ไมมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานตามภารกิจเพื่อสรางความเชื่อม่ันใหกับบุคลากรใน
องคกรและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานดานทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน 

- หนวยงานจะตองเรงดําเนินการและสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ใหมี 
ความเต็มใจ ความกระตือรือรนอยางเต็มความสามารถในการปฏิบัติงานโดยมุงผลสําเร็จของ
งานของหนวยงาน 

- หนวยงานตองเรงดําเนินการในการสรางจิตสํานึกการเปนเจาของรวมของเจาหนาที่ของ
หนวยงานใหเห็นความสําคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบมากกวา 
การทําธุระสวนตัว ในเวลาปฏิบัติงาน ใหเห็นความสําคัญในการสรางคุณคาในงาน 

- หนวยงานตองใหความสําคัญในการสรางความรูความเขาใจของบุคลากรของหนวยงานใหมี
ความพรอมในการเปดรับฟงคําวิพากษหรือติชมจากประชาชน ผูรับบริการ และผูที่มีสวนได
สวนเสีย ซึ่งถือเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญและจําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
หนวยงานในภาพรวม 

- หนวยงานจะตองมีการกําหนดกรอบทิศทางในการดําเนินงานที่ชัดเจนที่แสดงใหเห็นถึง 
ความพรอมในการแสดงความรับผิดชอบของผูบริหารตองานที่สงผลกระทบและเกิด 
ความเสียหายตอสังคมโดยรวม  

- หนวยงานจะตองมีการกําหนดกรอบทิศทางในการดดําเนินงานที่ชัดเจนท่ีแสดงใหเห็นถึง 
การแสดงเจตจํานงสุจริตที่แนวแน มุงม่ันในการบริหารหนวยงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
ผูบริหาร 

- หนวยงานจะตองมีการกําหนดกรอบทิศทางในการดําเนินงานที่ชัดเจนที่แสดงใหเห็นถึง 
ความพรอมของหนวยงานที่จะบริการหรือสงมอบผลงานตอสาธารณะตามที่กําหนดไว 
ในพันธกิจ 

- หนวยงานจะตองมีการกําหนดกรอบทิศทางในการดําเนินงานที่ชัดเจนที่แสดงใหเห็นถึง 
การสนับสนุนงบประมาณหรือการดําเนินการ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและซื่อสัตยสุจริตมาก
ขึ้นในหนวยงานของผูบริหาร 
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- หนวยงานจะตองมีการกําหนดกรอบทิศทางในการดําเนินงานที่ชัดเจนที่แสดงใหเห็นถึง 
การปองกันของหนวยงานที่เกิดการเสียหายจากนโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน การอนุมัติ
ของหนวยงานถูกแทรกแซงจากฝายการเมืองหรือผูมีอํานาจกอใหเกิดประโยชนกับกลุมใด
กลุมหนึ่ง 

(3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) 
 หนวยงานควรใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานที่ปลอดจากการทุจริตโดยจะตองกําหนดมาตรการ
ในการพัฒนาในหลากหลายรูปแบบ ประกาศเปนวาระของหนวยงาน สรางความรู ความเขาใจอยางตอเน่ือง 
รณรงคปลุกจิตสํานึกของบุคลากรในทุกระดับ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหเปนระบบเพื่อ
ลดความเสี่ยงจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน จากผลการประเมินหนวยงานมีประเด็นที่ตองเรงปรับปรุง
และพัฒนาไดแก 

- หนวยงานควรมีการกําหนดแนวทาง และมาตรการในการดําเนินงานขององคกรวาดวย 
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีกระบวนการสรางความรูความเขาใจ  
การรับสินบน การใชตําแหนงหนาท่ีในการเอื้อประโยชน และการทุจริตในเชิงนโยบาย 
โดยเฉพาะการรับสิ่งของ การอํานวยความสะดวก ความบันเทิง หรือสิทธิประโยชนอ่ืนๆ  
จากผูท่ีตองการสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต 

- หนวยงานควรมีการกําหนดแนวทาง และมาตรการในการดําเนินงานขององคกรวาดวย 
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีกระบวนการสรางความรูความเขาใจ  
การรับสินบน การใชตําแหนงหนาท่ีในการเอื้อประโยชน และการทุจริตในเชิงนโยบาย 
โดยเฉพาะภาพลักษณของผู บ ริหารของหนวยงานที่ยึ ดมั่น ในความซื่อ สัตยสุจ ริต 
ในการบริหารงาน 

- หนวยงานควรมีการกําหนดแนวทาง และมาตรการในการดําเนินงานขององคกรวาดวย 
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีกระบวนการสรางความรูความเขาใจ  
การรับสินบน การใชตําแหนงหนาท่ีในการเอื้อประโยชน และการทุจริตในเชิงนโยบาย 
โดยเฉพาะดานเจาหนาท่ีของหนวยงานมีสวนไดสวนเสียในสัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ 
ของหนวยงาน 

- หนวยงานควรมีการกําหนดแนวทาง และมาตรการในการดําเนินงานขององคกรวาดวย 
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีกระบวนการสรางความรูความเขาใจ  
การรับสินบน การใชตําแหนงหนาท่ีในการเอื้อประโยชน และการทุจริตในเชิงนโยบาย 
โดยเฉพาะเร่ืองคูสัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ ของหนวยงานมีความเก่ียวของเชิงอุปถัมภ
หรอืมีผลประโยชนรวมกันกับผูบริหาร ของหนวยงาน 

(4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index) 
ในการประเมินดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกรมีการประเมินทั้งในสวนการสรางวัฒนธรรมสุจริต

ในหนวยงาน การปองกันผลประโยชนทับซอนและการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน  
ซึ่งมีประเด็นในการเสนอแนะใหหนวยงานดําเนินการดังน้ี 

 การสรางวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน ควรจะมีกระบวนการเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต 
ในองคกรเพ่ือสรางคุณคาใหบุคลากร สรางความรูสึกการเปนเจาของรวมของบุคลากรในองคกร  
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สรางบรรยากาศแหงการเรียนรูและถายทอดพฤติกรรมที่เสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้งความภักดีตอ
องคกรจากผลการประเมินหนวยงานมีประเด็นท่ีตองเรงปรับปรุงและพัฒนาไดแก 

- หนวยงานควรมีกระบวนการสรางบรรยากาศ สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และการถายทอดพฤติกรรมการทํางานที่ดี มีคุณธรรม และซื่อสัตยสุจริต ของบุคลากรใน
หนวยงาน 

- หนวยงานควรมีกระบวนการสรางวัฒนธรรมของหนวยงานท่ีไมเพิกเฉยตอการกระทํา 
การทุจริตของทุกสวนในหนวยงาน 

 การดําเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของหนวยงานควรมีกํ าหนดกรอบ 
ในการดําเนินงานอยางเปนระบบตั้งแตการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน การจัดทําคูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน 
และการสรางความรูความเขาใจใหบุคลากรเจาหนาที่อยางตอเนื่องทั้งในรูปแบบการประชุม สัมมนา 
แลกเปลี่ยนความรูภายในหนวยงาน รวมทั้งการปรับปรุงขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงาน ระเบียบตางๆ 
ใหสอดคลองกับผลการวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในหนวยงาน และกระบวนการข้ันตอนดังกลาว
จะตองดําเนินการอยางตอเนื่องทุกป จากผลการประเมินหนวยงานมีประเด็นที่ตองเรงปรับปรุงและพัฒนา
ไดแก 

- หนวยงานควรมีการกําหนดกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชนทับซอน มีการวิเคราะหความเสี่ยง การจัดทําขอเสนอแนะและ 
แนวทางแกไขปญหาในการปฏิบัติงานและจัดทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชาอยางเปนระบบ  

- หนวยงานตองเรงจัดทําคูมือจัดทําคูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน
ของหนวยงานที่มีเนื้อหา แนวทางการปฏิบัติและตัวอยางเพื่อเปนแนวทางสรางความรู 
ความเขาใจที่ถูกตอง ชัดเจน ตรงกันในการดําเนินการปองกันการเกิดผลประโยชนทับซอน 
ในหนวยงานในรูปแบบตางๆ  

- หนวยงานจะตองมีการกําหนดแนวทาง มีการประชุมชมทบทวนการปรับปรุงข้ันตอนและ 
แนวทางการปฏิบัติงาน ระเบียบตางๆเพ่ือการปองกันผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน  
ตองมีการจัดทํารายงานนําเสนอผูบังคับบัญชาและรายงานนั้นตองมีการกําหนดวัตถุประสงคท่ี
ชัดเจนและวัตถุประสงคจะตองสอดคลองกับผลการวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใน
หนวยงาน ซึ่งกระบวนการขั้นตอนดังกลาวหนวยงานจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องทุกป  

 การดํา เนินการดานการปอง กันและปราบปรามการทุจ ริตของหนวยงาน จะตอง 
มีการดําเนินงานอยางเปนระบบ เร่ิมจากการวางแผนหนวยงานจะตองมีแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน ที่สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับแผนการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของชาติ มีกระบวนการการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  
มีการรายงานผลการดําเนินโครงการ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ วิเคราะห 
ผลการดําเนินงานเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขในการจัดทําแผนปฏิบัติการในปตอไป จากผลการประเมิน 
ประเด็นท่ีหนวยงานตองเรงปรับปรุงและพัฒนาไดแก 

- หนวยงานตองใหความสําคัญกับการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตของหนวยงานและหนวยงานจะตองจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนโดย
การวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
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หนวยงานในปท่ีผานมานํามาปรบัแผนในปตอไป วิเคราะหปญหา อุปสรรค จัดทําขอเสนอแนะ
แนวทางในการดําเนินงานนําเสนอตอผูบังคับบัญชาอยางเปนระบบ  

- หนวยงานควรมีการสงเสริมการรวมกลุมของเจาหนาที่ในหนวยงาน เพ่ือบริหารงานท่ีโปรงใส
อยางจริงจัง ทั้งรูปแบบเปนทางการและไมเปนทางการมีการกําหนดสมาชิก วัตถุประสงคและ
อํานาจหนาท่ีและการดําเนินงานของกลุมที่ชัดเจน  

- หนวยงานควรมีการกําหนดกรอบแนวทางที่ชัดเจนในการสนับสนุนขับเคลื่อนการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ของกลุมอยางชัดเจน นําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

- ในการดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานสิ่งที่สําคัญท่ีสุดคือ
ประสิทธิภาพของแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานท่ีสามารถ
นําไปใชไดจริงและสามารถยับยั้งการทุจริตในหนวยงานในหนวยงานได ดังนั้นหนวยงานตอง
ใหความสําคัญในการขับเคลื่อนการนําแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

- หนวยงานจะตองมีการกําหนดกรอบและทิศทางที่ชัดเจนในการดําเนินงานของหนวยงาน
ตรวจสอบภายในของหนวยงานใหมีอิสระในการดําเนินงานโดยไมถูกแทรกแซงจากผูบริหาร
หรือผูมอีํานาจ 

 (5) ดัชนีคุณธรรมในการทํางานของหนวยงาน 
ในการประเมินดัชนีคุณธรรมในองคกรในการประเมิน ท้ัง ในมาตรฐานและคุณธรรม 

ในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการบริหารงานซ่ึงมีประเดน็ในการเสนอแนะใหหนวยงานดําเนินการดงันี้ 

 การปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน หนวยงาน
ควรเรงดําเนินการในการจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก รวมทั้งกรอบแนวทาง 
ในการดําเนินงานและรายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักนั้น
อยางชัดเจน จากผลการประเมินมีประเด็นที่หนวยงานตองเรงปรับปรุงและพัฒนาไดแก 

- หนวยงานตองเรงดําเนินการในการจัดทําคูมือและมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ของหนวยงานเอง โดยมีการการแตงตั้งคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบที่ชัดเจนและในคูมือ
จะตองมีรายละเอียดที่ครบถวนชัดเจนตั้งแตลักษณะงาน หนาที่รับผิดชอบ วิธีการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอน กระบวนการและวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเปนกรอบ 
ในการดําเนินงานของหนวยงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

- หนวยงานจะตองใหความสําคัญกับการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือและมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงกับ
กรอบกระบวนงานท่ีกําหนดไวในคูมือ เพื่อวิเคราะหปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานตามคูมือ รวมทั้งรายงานผู บังคับบัญชาเพื่อนําไปเปนขอมูล 
ในการตัดสินใจในการกําหนดทิศทางและนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
ในภาพรวมของหนวยงาน  

- หนวยงานตองใหความสําคัญกับการสรางความรูความเขาใจและรากฐานวิธีคิดของบุคลากร 
ในหนวยงานของบุคลากรในหนวยงาน ในการปฏิบัติงานตองเปนไปตามตามระเบียบข้ันตอน
อยางเครงครัด เปนมาตรฐาน และยึดหลักความถูกตองอยูเสมอ 

- หนวยงานตองใหความสําคัญกับการสรางความรูความเขาใจและรากฐานวิธีคิดของบุคลากร 
ในหนวยงาน ในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเปนธรรม เทาเทยีม ไมเลือกปฏิบัติ 
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 การปฏิบัติงาน และการบริการตามภารกิจหลักดวยความเปนธรรม หนวยงานควรเรง
ดําเนินการจัดทําคูมือการใหบริการของหนวยงานที่แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและ
ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการใหผูรับบริการหรือใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน รวมทั้งการวาง
ระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจหลัก  
จากผลการประเมินหนวยงานมีประเด็นท่ีตองเรงปรบัปรุงและพัฒนาคือ 

- หนวยงานจะตองจัดทําระบบและกลไกการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวน
การปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจหลักท่ีนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ท้ังในรูปแบบบันทึก 
หนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติ ระเบียบตางๆ ของหนวยงานที่ผานการเห็นชอบจาก
ผูบังคับบัญชา        

- หนวยงานควรใหความสําคัญกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงานการพัฒนา
บุคลากรในเชิงยุทธศาสตร มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะจะตองมีการทํา
แผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ รวมท้ังการจัดทําแผนอัตรากําลังและแผนสืบทอดตําแหนง
งานของบุคลากรที่ เปนระบบ และเชื่อมโยงระบบการพัฒนาบุคลากร กับระบบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเปนธรรม โดยเฉพาะเร่ืองกระบวน 
การคัดเลือก บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย เลื่อนระดับ การพิจารณาความดีความชอบ หนวยงาน
ตองใหความสําคัญเปนพิเศษ 

- หนวยงานควรใหความสําคัญกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงานการพัฒนา
บุคลากรในเชิงยุทธศาสตร มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะจะตองมีการทํา
แผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ รวมท้ังการจัดทําแผนอัตรากําลังและแผนสืบทอดตําแหนง
งานของบุคลากรที่ เปนระบบ และเชื่อมโยงระบบการพัฒนาบุคลากร กับระบบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเปนธรรม โดยเฉพาะเรื่องการธํารงรักษาคนดี  
คนเกง และเสริมสรางแรงจูงใจใหเจาหนาที่ในหนวยงานปฏิบัติงานใหกับ หนวยงานอยาง
จงรักภักดี 

- ในเรื่องบริหารงบประมาณหนวยงานตองสรางความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญ
ของการบริหารงบประมาณในเรื่องความจําเปน ความคุมคา ความโปรงใสตรวจสอบได 
โดยเฉพาะการรายงานการใชเงินท่ีเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา คาเดินทาง คาวัสดุอุปกรณตางๆ
ฯลฯ ตองใหความสําคัญเปนพิเศษ 

- หนวยงานจะตองใหความสําคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของหัวหนางานในหนวยงานในดาน
การสั่งงาน มอบหมายงาน การอธิบายรายละเอียดงาน การติดตามงาน แนะนําและรวม
แกปญหาในงานที่มอบหมายอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะเร่ือง ความเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ
ในการมอบหมายงานตอผูใตบังคับบัญชาของหัวหนางานในหนวยงานตองใหความสําคัญเปน
พิเศษ 

- หนวยงานตองใหความสําคัญกับการบริหารสภาพแวดลอมในที่ทํางาน โดยเฉพาะความพรอม
ดานสถานที่และอุปกรณสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในหนวยงาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดผูรับผิดชอบและคณะทํางาน 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งลําปาง 

 โทรศัพท  054-228019 

 โทรสาร  054-228019 

 E-mail  dusitlampang@hotmail.com 

 

รายช่ือคณะทํางาน 

 

ที่ปรึกษา 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง หนาท่ีในโครงการ 

1. รศ.ดร.ศิโรจน  ผลพันธิน อธิการบดี ที่ปรึกษาอาวุโส 

2. รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย ท่ีปรึกษาอธิการบดี ท่ีปรึกษาอาวุโส 

3. ผศ.ดร.พรภัทร  อินทรวรพัฒน อาจารย ท่ีปรึกษา 

4. ดร.รุงนภา  เลิศพัชรพงศ อาจารย ที่ปรึกษา 

5. ผศ.ดร.ประศาสน  นิยม อาจารย ท่ีปรึกษา 

 

ทีมผูวิจัย 

ลําดับ ชื่อ – สกุล หนาที่ในโครงการ 

1. ดร.ขวัญนภา  สุขคร หัวหนาโครงการฯ 

2. ผศ.นพพร  แพทยรตัน นักวิจัย 

3. นางสาวสุนทรี  ศรีไทย นักวิจัย 

4. นางสาววาสนา  จักรแกว นักวิจัย 

5. นายไผทเทพ  ตุทานนท นักวิจัย 

 

 

 



 

รายช่ือเจาหนาที่ 

ลําดับ ชื่อ – สกุล หนาที่ในโครงการ 

1. นายสิรณัฐเศรษฐ  สุภาจันทรสุข ชวยโครงการ 

2. นางสาวนาถลดา  ศรียะพันธ ชวยโครงการ 

3. นางสาวพัชพร  วิภาศรีนิมิต  ชวยโครงการ 

4. นางสาววีรินทรภัทร  ไชยสาร  ชวยโครงการ 

5. นางสาวยุพารัตน  ฟูจา  ชวยโครงการ 

6. นางสาวณัฐสดุา  ธิปทา  ชวยโครงการ 

7. นายจาตุรงค  แกวสามดวง  ชวยโครงการ 

8. นางภูษณิศา  เนตรรัศมี  ชวยโครงการ 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อทีมงานประเมิน ITA 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งลําปาง 

ทีม รายชื่อ 
เบอรโทรศัพท  

(ติดตอ) 
หมายเหตุ 

ทีมที่ 

1 

นาย ไผทเทพ ตุทานนท 091-8573777 (หัวหนาทีม) 

นาย วาจิส กันทะวัง 090-4653863  

นาย สันติภาพ พัฒนบวรวงศ 080-6770988  

นางสาว พัชพร วิภาศรีนิมิต 082-7617916  

นางสาว นาถลดา ศรียะพันธ 085-0328101  

ทีมที่ 

2 

ผศ. นพพร แพทยรัตน 089-5544344 (หัวหนาทีม) 

นาง จรัสศรี พุทธวงค 089-9971511  

นาย ชูเกียรติ กุศลสถิตย 087-6617289  

นางสาว จุฑารัตน ศักดิ์มั่นวงค 082-8896409  

นาย สริณัฐเศรษฐ  สุภาจันทรสุข 081-9802422  

ทีมที่ 

3 

นางสาว สุนทรี ศรีไทย 081-8844066 (หัวหนาทีม) 

นาย สิทธา พงษศักดิ์ 081-5301312  

นาย จาตุรงค แกวสามดวง 084-0423558  

นาย เทวัญ  ทองก่ิง 084-6108983  

นางสาว สุภาภรณ เรืองยศ 081-7763365  

ทีมที่ 

4 

นางสาว มุกเหรียญ สีตลานุชิต 088-2510644 (หัวหนาทีม) 

นางสาว กาญจนา ลออเลิศลักขณา 084-0404041  

นาย จักรพันธ แกวมา 086-1955132  

นาย ปองภพ เรืองยศกร 088-2672263  

นาง ภูษณิศา เนตรรัศมี 086-5929529  

ทีมที่ 

5 

นาง วาสนา จักรแกว 086-9106681 (หัวหนาทีม) 

วาที่ ร.ต. อรรถพล คําจันทร 081-8843411  

นางสาว วีรินทรภัทร ไชยสาร 086-9119733  

นาย ปริญญา เหลี่ยมวานิช 087-0907919  

นางสาว ยุพารัตน ฟูจา 087-4955432  

เบอรโทร. สวนกลาง  054-228019 



 

 

ประมวลภาพ เทศบาลตําบลสามเงา 

อ.เมืองตาก จ.ตาก 
 

 

  

  

  

  

 


