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1.1 หลักกำรและเหตุผล 

ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเกี่ยวกับหน่วยงานของภาครัฐที่มีการด า เนินงานที่ไม่โปร่งใส มีการ
บริหารงานอย่างไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นอย่างมากมาย 
ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อประเทศอย่างมหาศาล ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือ ที่จะบ่งชี้ระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และต่อมาได้พัฒนาเป็นระบบคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2556 (ส านักงาน ป.ป.ช., 2559 : 1)  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือที่มีเนื้อหาการส ารวจเกี่ยวกับการด าเนินงานที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใส การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามจรรยาบรรณ การบริหารงานอย่างมี
จริยธรรม ตลอดจนการจ่ายหรือเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยส ารวจทั้งมิติการรับรู้ 
(Perception - Based) คือ ส ารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน
ภาครัฐ (External Stakeholders) และเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Stakeholders) 
และในมิติหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) คือ ส ารวจจากหลักฐานการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ช., 2559 : 1) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
ได้ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ได้มีมติ
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2559 – 2560 ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. เสนอ อีกทั้ง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้
ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นกลยุทธ์ที่
ส าคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่
สะท้อนจากเครื่องมือที่ใช้ในการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ และน ามาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต
ต่อไป (ส านักงาน ป.ป.ช., 2560 : 4)  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้มีการ
ตรวจสอบ/สอบทานตนเอง มีการปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนที่ยังขาดตก
บกพร่อง มีการพัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นธรรม ทั้งต่อบุคลากรในหน่วยงานและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 
(ส านักงาน ป.ป.ช., 2560 : 5)  
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 1.2.1 เพ่ือประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
อ าเภอทุ่งใหญ ่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 1.2.2 เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ ่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
1.3 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 1.3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำกำรประเมิน 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
อ าเภอทุ่งใหญ ่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใช้ระบบประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) จัดท าขึ้น ซึ่งเนื้อหาประกอบไปด้วย 5 ดัชนี คือ 
  1.3.1.1 ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) ประเมินจากความคิดเห็นของผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และประเมินจากข้อมูล
เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  1.3.1.2 ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ประเมินจากความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ  ประเมินจาก
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานของภาครัฐและประเมินจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิง
ประจักษ์ บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  1.3.1.3 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index) 
ประเมินจากการรับรู้และประสบการณ์ตรงของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการจาก
หน่วยงานภาครัฐ ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานของภาครัฐ และประเมินจาก
ข้อมูลการถูกชี้มูลความผิดจากส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. 
  1.3.1.4 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) ประเมินจากความ
คิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานของภาครัฐและประเมินจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ 
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  1.3.1.5 ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ประเมินจาก
ความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานของภาครัฐและประเมินจากข้อมูล
เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 1.3.2 ขอบเขตด้ำนวิธีวิจัย 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
อ าเภอทุ่งใหญ ่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใช้วิธีวิจัยที่ส าคัญ 2 วิธี คือ 
  1.3.2.1 การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บข้อมูลเอกสารหรือ
หลักฐานต่าง ๆ ตามแบบส ารวจ Evidence - Based โดยให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินตอบค าถาม
ต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน กระบวนการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานด าเนินการจริงและมีหลักฐาน
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ประกอบที่มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ 
  1.3.2.2 การวิจัยจากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบค าถามตามแบบส ารวจ External Integrity and Transparency 
Assessment และแบบส ารวจ Internal Integrity and Transparency Assessment ซึ่งเกี่ยวกับความรู้
ความเข้าใจและประสบการณ์ของผู้ตอบแบบส ารวจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กระบวนการและพฤติกรรม
ของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ในเรื่องความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน โดยการก าหนด    
กลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้อง เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ 
 1.3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะด าเนินการส ารวจตามระบบการ
ประเมิน ITA ด้วยแบบส ารวจ 3 แบบ ตามแบบที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด คือ 
  1.3.3.1 แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงาน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ทางแบบสอบถามออนไลน์ หรือวิธีการที่คณะที่ปรึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสมในการวิจัย 
  1.3.3.2 แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า ทางไปรษณีย์ ทาง
โทรศัพท์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทางแบบสอบถามออนไลน์ หรือวิธีการที่คณะที่ปรึกษาเห็นว่ามี
ความเหมาะสมในการวิจัย 
  1.3.3.3 แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT) เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยหน่วยงานภาครัฐ ตอบค าถามตามความเป็นจริงตามแบบส ารวจและ
แนบเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงประกอบ 
 1.3.4 กลุ่มประชำกรเป้ำหมำยและกลุ่มตัวอย่ำง 
 1.3.4.1 กลุ่มประชากรเป้าหมายส าหรับแบบส ารวจ Internal ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ ่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
มีอายุการท างานไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 100 ตัวอย่าง ครอบคลุมตามโครงสร้าง 
สายงาน กลุ่มต าแหน่ง และก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติ หากหน่วยงานมีจ านวนประชากร   
น้อยกว่า 100 ราย ที่ปรึกษาจะด าเนินการเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด 
 1.3.4.2 กลุ่มประชากรเป้าหมายส าหรับแบบส ารวจ External ได้แก่ ผู้รับบริการหรือ     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องอันมีส่วนได้ส่วนเสียในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 100 ตัวอย่าง 
ครอบคลุมทุกภารกิจและทุกประเภทของการมีส่วนได้ส่วนเสีย และก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างตามหลัก
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สถิติ หากหน่วยงานมีจ านวนประชากรน้อยกว่า 100 ราย ที่ปรึกษาจะด าเนินการเก็บข้อมูลจากประชากร
ทั้งหมด 
 1.3.4.3 กลุ่มประชากรเป้าหมายส าหรับแบบส ารวจ Evidence - based ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ ่จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เข้ารับการประเมิน โดยใช้แบบส ารวจ 1 ชุด 
  ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลของแต่ละแบบส ารวจได้ตามที่ก าหนด เนื่องจากเหตุ
สุดวิสัยหรือพฤติการณ์ที่ไม่ใช่ความผิดของที่ปรึกษา ที่ปรึกษาจะแสดงให้เห็นว่าได้ใช้ความพยายามอย่าง
เต็มที่แล้วตามวิสัยของวิชาชีพทางการวิจัย รวมทั้งแสดงให้เห็นว่าจ านวนตัวอย่างที่จัดเก็บได้นั้นมี
คุณสมบัติความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ 
 1.3.5 ขอบเขตด้ำนพื้นที่กำรประเมิน 
         การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 จะส ารวจข้อมูลครอบคลุมประชากร
ในพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 1.3.6 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
 ระยะเวลาในการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มี
ระยะเวลาด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง (ตั้งแต่
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2560) 
   
1.4 ผลสัมฤทธิ์ของงำนที่คำดหวัง 
 1.4.1 องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับทราบระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ท าให้เกิดความตระหนักและให้ความส าคัญในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 
 1.4.2 องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แนวทางในการ
ปรับปรุง/พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือใช้เป็นแนวทางประกอบการก าหนดนโยบายและการ
ด าเนินงานขององค์การต่อไป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



5 

 

บทที่ 2 
กรอบแนวคิด ดัชนี ตัวชี้วัด กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
 

2.1 กรอบแนวคิด 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกเกี่ยวกับการด าเนินงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีธรรมาภิบาล 
ที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอันจะสะท้อน
คุณลักษณะที่ดีในการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนหรือ
ผู้รับบริการ โดยหากหน่วยงานที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง ก็จะสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีในการ
ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น หน่วยงานมีความโปร่งใสในการให้ข้อมูล มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา สาธารณชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างสะดวกทุกช่องทาง
และสามารถตรวจสอบได้ หน่วยงานมีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีความพร้อม มีความเต็มใจ และพร้อมรับผิด ในการปฏิบัติงาน 
ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงสุจริตที่แน่วแน่ในการบริหารงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมี
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน หน่วยงานมีวัฒนธรรมที่ดีอันเป็นบรรทัดฐานในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม หน่วยงานมีระบบการด าเนินงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ให้เกิด
การทุจริตในการปฏิบัติงาน หน่วยงานมีการด าเนินการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน 
หน่วยงานมีระบบการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการบริหารงาน
บุคคล บริหารงานงบประมาณ และมีการมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม เป็นต้น 

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 

(1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
(2) ดัชนีความรับผิดชอบ (Accountability Index) 
(3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) 
(4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
(5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงเป็นการ

ประเมินหน่วยงานภาครัฐอย่างครอบคลุมทุกมิติทั้งในระดับบริหารงานของผู้บริหารและระดับการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการด าเนินงานของหน่วยงาน วัฒนธรรมของ
องค์กร รวมไปถึงผลจากการด าเนินงานของหน่วยงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งล้วนแต่มีความส าคัญและ
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการด าเนินงานที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม และมีธรรมาภิบาล   
ที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ดังนั้น เพ่ือให้การ
ประเมินครอบคลุมในทุกมิติดังกล่าว การประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ จึงประเมินทั้งจากระบบการด าเนินงานของหน่วยงานซึ่งจะพิจารณาจากเอกสาร/หลักฐาน 
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และประเมินจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งพิจารณาจากผลของการส ารวจความคิดเห็น โดยจะ
จัดเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงานได้แก่ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และจัดเก็บจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน ได้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ส านักงาน ป.ป.ช. จึงได้ก าหนดให้มีเครื่องมือส าหรับการประเมิน จ านวน 3 เครื่องมือ ได้แก่ 

(1) แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT) 

(2) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) 

(3) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงเป็นการ
ประเมินทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีความครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกมิติของหน่วยงาน และ
สะท้อนถึงคุณลักษณะที่ส าคัญเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐอย่างครบถ้วน 

ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดนครศรีธรรมราช (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดกรอบแนวคิดการประเมิน ดังนี้ (ส านักงาน ป.ป.ช., 2559 : 9-10) 
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ที่มา : ปรับปรุงจากกรอบแนวคิดทางการศึกษาของ IRDP ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
        ของหน่วยงานภาครัฐ  
 
แผนภำพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
                    จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 
จากกรอบแนวคิดตามภาพข้างบนมีรายละเอียดตามหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
1) กำรทบทวนผลกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง เป็นขั้นตอนแรกที่จะต้องรวบรวมจัดระบบความรู้

เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งทฤษฎีและผล
การศึกษาในอดีต คือแหล่งข้อมูลขั้นต้นที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนากรอบแนวคิดเพ่ือตอบค าถามการวิจัย 
เพ่ือระบุขอบเขตการศึกษา เพ่ือระบุตัวแปร และเพ่ือใช้ในการตั้ งสมมติฐานของการวิจัย ดังนั้น นักวิจัย
จ าเป็นต้องมีแนวทางทบทวนข้อมูลดังกล่าวให้มีความถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทของประเด็นที่จะ
ท าการศึกษา  

แนวทำงในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

1. ทบทวนผลกำรศึกษำท่ีเกี่ยวข้อง  
 

3. กำรประมวลผล สรุปข้อค้นพบ 
ตามกรอบแนวคดิ และเครื่องมือท่ีมี  

4. กำรวิเครำะห์ และสังเครำะห์ผล 
รวมถึงการค้นหาปจัจัยหลัก ที่มีผล 
ต่อระดับคะแนนคณุธรรมและความ
โปร่งใส  

5. กำรน ำเสนอผลกำรศึกษำ และ
ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
 

ประชากร 
 

กระบวนการสุ่มตัวอย่าง 
2. กำรส ำรวจและประเมินผล ITA  
 

ส านักงาน ป.ป.ช. ไดร้ับ 
ทราบข้อมูลเพื่อสร้าง 
ฐานความรู้ และพัฒนา 
ระบบการประเมินผล 
ITA ต่อไป  

หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินได้ 
รับรู้และมีความเข้าใจผลประเมิน 
รวมถึงน าข้อเสนอแนะไปปรับใช้  
 

เครื่องมือและระบบการประเมิน ITA  
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2) กำรส ำรวจและประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
เป็นกระบวนการส ารวจข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่พัฒนาโดยส านักงาน ป.ป.ช. ตาม 5 ดัชนีส าคัญ ได้แก่   
1) ความโปร่งใส (Transparency Index) 2) ความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 3) ความปลอด
จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) 4) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity 
Culture Index) และ 5) คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) และเนื่องด้วยใน
การส ารวจครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพผสมผสานกับเชิงปริมาณ ดังนั้น หลักปฏิบัติส าคัญคือการสุ่ม
และเลือกตัวอย่าง ที่จะต้องมีความเหมาะสมและสามารถใช้เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรได้ รวมถึง
ควบคุมปัจจัยแทรกซ้อนที่จะท าให้ผลการส ารวจไม่ถูกต้อง ซึ่งต้องอาศัยคณะท างานที่มีประสบการณ์ใน
ภาคสนามมาควบคุมงาน  

3) กำรประมวลผลและสรุปข้อค้นพบ เป็นกระบวนการรวบรวม ประมวลผล คิดคะแนนและ 
ประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน ามาใช้บรรยาย 
จัดอันดับและน าข้อมูลที่ได้นี้เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ต่อไป  

4) กำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ผล เป็นกระบวนการอธิบายถึงลักษณะร่วมของหน่วยงาน และ
ปัจจัยที่มีผลต่อระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยอาจจะท าการ
จัดล าดับ วิเคราะห์ความแตกต่าง ความสัมพันธ์ หรือการใช้ผลของตัวแบบทางสถิติ เพ่ือแยกคุณลักษณะ
ของหน่วยงานที่มีระดับคะแนนต่างกัน (แยกเป็นระดับสูง กับ ระดับต่ า) 

5) กำรน ำเสนอผลกำรศึกษำ เป็นกระบวนการเขียนรายงานเพ่ือน าเสนอข้อเท็จจริงและผลการ
ประเมินในรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยที่ปรึกษาจะท าการให้ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานในปีต่อไป ของหน่วยงานผู้รับการประเมิน และเป็นฐานความรู้ที่ส าคัญในการปรับปรุง
เครื่องมือหรือปรับปรุงระบบการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐต่อไป  
 
2.2. ดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ    
       หน่วยงำนภำครัฐ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ส านักงาน ป.ป.ช. 
ได้ก าหนดกรอบการประเมิน ออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 

2.2.1 ดัชนีควำมโปร่งใส (Transparency Index) 
 ดัชนีความโปร่งใส เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับความสามารถในการให้และเปิดเผยข้อมูล 

ต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง 
หรือบิดเบือนข้อมูล โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นการด า เนินงานที่มีความเสี่ยงในการ
ทุจริต มากกว่าการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ หน่วยงานจะต้องด าเนินงานและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสใน
ทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้า
มามีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน ตั้งแต่การร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วม
จัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการ และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของหน่วยงานและร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่ขาดคุณธรรมและความโปร่งใสได้ โดยมีตัวชี้วัดและ
ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้  



9 

 

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพที่ 2.2 ดัชนีความโปร่งใส 
 
 2.2.1.1 ตัวชี้วัดกำรให้ เปิดเผย และเข้ำถึงข้อมูล ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 
  1) กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
   การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

กระบวนการของหน่วยงานในการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต้องด าเนินการตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องด าเนินการ เพื่อเป็นมาตรการให้หน่วยงานด าเนินงานอย่างโปร่งใสและ
ลดโอกาสในการเกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้  

  2) กำรให้ เปิดเผย และเข้ำถึงข้อมูลของหน่วยงำน  
   การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหา

เกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานในการให้และเปิดเผยข้อมูล บทบาทภารกิจของหน่วยงาน และข้อมูล
การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงาน โดยหน่วยงานจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้หลากหลายช่องทาง รวมทั้งข้อมูลดังกล่าว จะต้องมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่อย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการบิดเบือนข้อมูล 

 2.2.1.2 ตัวชี้วัดกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่  
  1) กำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน  
   การมีส่วนร่วมในการด า เนินงาน เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มี เนื้อหาเกี่ยวกับ

กระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของหน่วยงาน ตั้งแต่การร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน/จัดท าแผนงาน 
ร่วมด าเนินการ และร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการ
ด าเนินงานด้วยความโปร่งใสของหน่วยงานได้ 

 

ดัชนีควำมโปร่งใส 

กำรให้ เปิดเผย และเข้ำถึงข้อมูล 
EBIT + EIT 

กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
EBIT + EIT 

การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน 

การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

การจัดการเรื่องร้องเรียน 
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  2) กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน  
   การจัดการเรื่องร้องเรียน เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของ

หน่วยงานที่แสดงถึงการเปิดโอกาสและให้ความส าคัญกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ และสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมถึง เรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการด าเนินงานในกระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน อันไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่ได้ ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแสดงให้เห็นถึงความ
โปร่งใสของหน่วยงานได้ 
 2.2.2 ดัชนีควำมพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
  ดัชนีความพร้อมรับผิด เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความพร้อมที่
จะให้บริการ หรือส่งมอบผลงานต่อสาธารณะตามที่ก าหนดไว้ในพันธกิจ และยึดหลักการกระจาย
ผลประโยชน์ที่ถูกต้อง ชอบธรรม และเสมอภาคให้ทุกภาคส่วนได้รับการแก้ไขปัญหาและได้รับประโยชน์
อย่างแท้จริง รวมถึงความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ก าหนดทิศทางของหน่วยงานในระดับนโยบายนั้น จะต้องมีเจตจ านงที่
แน่วแน่ในการบริหารหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล โดยมี
ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อย ดังนี้  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพที่ 2.3 ดัชนีความพร้อมรับผิด 
 
 
 

ดัชนีควำมพร้อมรับผิด 

ควำมพร้อมรับผิด 
IIT + EIT 

เจตจ ำนงสุจริต 
EBIT + IIT + EIT 

ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน 

ความพร้อมรับผิดในการบริหารงาน 

เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 
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 2.2.2.1 ตัวช้ีวัดควำมพร้อมรับผิด ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่  
  1) ควำมพร้อมรับผิดในกำรปฏิบัติงำน  
   ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

พฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ ให้ความส าคัญกับ
การปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่มากกว่าเรื่องส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุ
เป้าหมาย และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานหากเกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายขึ้น 
รวมถึงกระบวนการของหน่วยงานในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติงานและขาดความรับผิดชอบต่อ
การปฏิบัติงานตามภารกิจ 

  2) ควำมพร้อมรับผิดในกำรบริหำรงำน 
   ความพร้อมรับผิดในการบริหารงาน เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

พฤติกรรมและทัศนคติในการบริหารงานของผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งมีผลต่อการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงาน ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องมีความรับผิดชอบทั้งผลจากการปฏิบัติงานของตนเอง และผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานด้วย 

 2.2.2.2 ตัวช้ีวัดเจตจ ำนงสุจริต ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัดย่อย คือ  
  เจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำน  
   เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มี เนื้อหาเกี่ยวกับ

พฤติกรรมและทัศนคติในการบริหารงานของผู้บริหารของหน่วยงาน ที่จะต้องมีจิตส านึกในการบริหาร
หน่วยงานอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล และมุ่งน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความ
โปร่งใสและปราศจากการทุจริต โดยการแสดงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และให้ความส าคัญกับการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม และพร้อมที่จะรับผิดชอบหากเกิดความไม่
เป็นธรรมหรือการทุจริตขึ้นในหน่วยงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและสาธารณชนเกิดความเชื่อมั่นใน
การด าเนินงานของหน่วยงานที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2.2.3 ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน (Corruption – Free Index)  
  ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ หรือผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้บริหารที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะสะท้อน
จากการรับรู้และประสบการณ์ตรงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในภารกิจใด
ภารกิจหนึ่งของหน่วยงาน นอกจากนี้ ผลการชี้มูลความผิดจากส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. 
ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงอันน่าเชื่อถือ ยังเป็นการสะท้อนพฤติกรรมดังกล่าวอีกด้วย โดยมีตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อย 
ดังนี้ 
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แผนภำพที่ 2.4 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 

 2.2.3.1 ตัวช้ีวัดกำรถูกชี้มูลควำมผิด ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัดย่อย คือ  
  เรื่องช้ีมูลควำมผิด  
   เรื่องชี้มูลความผิด เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลจากการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมอันเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ โดยพิจารณาจากเรื่อง
กล่าวหาที่มีมติชี้มูลความผิดของส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. ในช่วงระยะเวลาระหว่าง    
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาการใช้ข้อมูลเรื่องชี้มูลความผิด
ของเจ้าหน้าที่ประกอบการประเมินที่ต่อเนื่องจากการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ เรื่อง
กล่าวหานั้นจะต้องมีมูลเหตุแห่งความผิดเกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นปีแรกที่ได้มีการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเต็มรูปแบบทั่วประเทศ 

 2.2.3.2 ตัวช้ีวัดกำรทุจริตต่อหน้ำที่ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่  
  1) กำรรับสินบน 
   การรับสินบน เป็นตัวชี้วัดย่อยท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ของหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมอันเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ ในลักษณะที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการ
รับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจเกิด
การรับรู้การรับสินบนเหล่านั้นจากการเคยได้ยิน ได้เห็น หรือรับทราบจากแหล่ง อ่ืน ๆ หรืออาจเกิดจาก
การเคยจ่ายสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจริง 

  2) กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรเอื้อประโยชน์  
   การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมอันเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ ในลักษณะที่
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือการใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนอย่าง

ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 

กำรถูกชี้มูลควำมผิด  
(ข้อมูลจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. 

และส ำนักงำน ป.ป.ท.) 

ควำมปลอดจำก 
กำรทุจริตเชิงนโยบำย 

IIT + EIT 

เรื่องชี้มูลความผิด ความปลอดจาก 
การทุจริตเชิงนโยบาย 

กำรทุจริตต่อหน้ำที่ 
IIT + EIT 

การรับสินบน 

การใช้ต าแหน่งหน้าที่
ในการเอื้อประโยชน์ 
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ไม่เป็นธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อื่น ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจเกิดการรับรู้การใช้
ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นจากการเคยได้ยิน ได้เห็น หรือรับทราบจาก
แหล่งอ่ืน ๆ หรืออาจเกิดจากการเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติอย่างไม่เป็น
ธรรมโดยตรง เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 

 2.2.3.3 ตัวช้ีวัดควำมปลอดจำกกำรทุจริตเชิงนโยบำย ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัดย่อย คือ  
  ควำมปลอดจำกกำรทุจริตเชิงนโยบำย  
   ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารของหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมอันเข้าข่ายการทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็น
การทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็น
หน่วยธุรกิจเอกชน/พวกพ้อง หรือมีการแทรกแซงทางการเมืองร่วมด้วย เพ่ือเอ้ือประโยชน์ในสัญญา
โครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน หรือแลกเปลี่ยนกับการก าหนดนโยบายหรือการอนุมัติใด ๆ ของ
ผู้บริหารของหน่วยงาน 

2.2.4 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติใน

การปฏิบัติงานที่มีการปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจากรุ่นสู่รุ่น จน
กลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านั้นควรเป็นการปฏิบัติ
ตนหรือทัศนคติที่ดี เป็นการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตต่าง ๆ 
ในหน่วยงาน จนกระท่ังไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) ส่งผล
ท าให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระท าการทุจริตได้ รวมไปถึงกระบวนการ
ของหน่วยงานที่จะต้องปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และกระบวนการของหน่วยงานที่มีการก าหนดแผนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในหน่วยงาน นอกจากนี้ การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
จะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความส าคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จน
ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้เช่นกัน โดยมีตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
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แผนภำพที่ 2.5 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
 
 2.2.4.1 ตัวชี้วัดกำรสร้ำงวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงำน ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่  
  1) กำรสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต  
   การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรม

และทัศนคติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่แสดงถึงการสั่งสอนหรือถ่ายทอดการปฏิบัติตน
ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต จน
เกิดกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) และกลายเป็นวัฒนธรรมสุจริตของหน่วยงาน 

  2) กำรไม่ทนต่อกำรทุจริต  
   การไม่ทนต่อการทุจริต เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและ

ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ไม่ยอมรับการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ไม่ทนที่จะเห็นการทุจริต
ในหน่วยงาน พร้อมที่จะด าเนินการเพ่ือหาทางตรวจสอบและยับยั้งการทุจริตนั้น จนเกิดกระแสการ
ลงโทษทางสังคม (Social Sanction) ภายในหน่วยงาน 

  3) กำรอำยและเกรงกลัวที่จะทุจริต  
   การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต เป็นตัวชี้วัดย่อยท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรม

และทัศนคติของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ที่เห็นว่าการทุจริตนั้นเป็นสิ่งทีน่่าอับอาย เนื่องจากจะไม่ได้รับการ
ยอมรับและถูกต่อต้านจากสังคม (Social Sanction) จนไม่กล้าที่จะกระท าการทุจริต หรือตระหนักถึง
บทลงโทษและผลของการทุจริตจนไม่กล้าที่จะกระท าการทุจริต 

 
 

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

กำรสร้ำงวัฒนธรรมสุจริต
ในหน่วยงำน 

IIT 

การไม่ทนต่อการทุจริต 

การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต 

การตรวจสอบถ่วงดุล
ภายในหน่วยงาน 

การด าเนินการเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
EBIT + IIT 

กำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตในหน่วยงำน 

EBIT + IIT 

การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต 
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 2.2.4.2 ตัวช้ีวัดกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัดย่อย คือ  
  กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน  
   การด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เป็นตัวชี้วัดย่อย

ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานที่ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
การกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมได้ รวมถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ไม่เข้าข่ายการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 2.2.4.3 ตัวชี้วัดกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย 
ได้แก่  

  1) แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  
   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหา

เกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความส าคัญในการป้องกันการทุจริต โดยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ซึ่งนอกจากจะต้องมีการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวในปีที่ผ่านมาแล้ว ยังต้องมีการน า ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมและมีประสิทธิภาพเช่นกัน 

  2) กำรตรวจสอบถ่วงดุลภำยในหน่วยงำน  
   การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

กระบวนการของหน่วยงานในการตรวจสอบถ่วงดุลภายในเกี่ยวกับการด า เนินงานที่มีความเสี่ยงหรือ
โอกาสที่จะเกิดการทุจริต โดยกลุ่มคนที่มีบทบาทหน้าที่ ซึ่งจะต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นอิสระและมี
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน 
 2.2.5 ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน (Work Integrity Index) 
  ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการของ
หน่วยงานและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ที่จะต้องก าหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือ
มาตรฐานนั้นอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ รวมถึงจะต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกัน ซึ่งถือเป็นลักษณะคุณธรรมที่หน่วยงานจะต้องพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีคุณธรรมในการบริหารงานภายในหน่วยงานทั้งการบริหารงานบุคคล 
พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน พฤติกรรมของหัวหน้างานในการมอบหมายงาน 
ตลอดจนการให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยมีตัวชี้วัดและ
ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
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แผนภำพที่ 2.6 ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
 

 2.2.5.1 ตัวชี้วัดมำตรฐำนและคุณธรรมในกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่  
  1) มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน  
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของ

หน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยการ
ก าหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตาม
คู่มือหรือมาตรฐาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่จะต้องมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างเป็นมาตรฐาน และเป็นไป
ตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ 

  2) ควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำน  
   ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน  เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มี เนื้ อหาเกี่ยวกับ

กระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความส าคัญเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ที่มีความเป็นธรรมต่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยการแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
มีระบบการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่จะต้องมี
พฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีใด
กรณีหนึ่ง 

 
 

ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 

มำตรฐำนและคุณธรรมในกำรปฏิบัติงำน 
EBIT + EIT 

คุณธรรมในกำรบริหำรงำน 
EBIT + EIT 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน 

การบริหารงานบุคคล 

การบริหารงบประมาณ 

การบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน 

คุณธรรมในการมอบหมายงาน 
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 2.2.5.2 ตัวช้ีวัดคุณธรรมในกำรบริหำรงำน ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่  
  1) กำรบริหำรงำนบุคคล  
   การบริหารงานบุคคล เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของ

หน่วยงานที่แสดงถึงการมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน ทั้งในด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เช่น การคัดเลือก การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ด้าน
กระบวนการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการธ ารงรักษาคนดี คนเก่ง และด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

  2) กำรบริหำรงบประมำณ  
   การบริหารงบประมาณ เป็นตัวชี้วัดย่อยท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการด าเนินงานของ

หน่วยงานที่แสดงถึงการมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างโปร่งใส 
และจะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยเมื่อมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแล้ว ก็จะต้องมีการรายงานตามข้อเท็จจริงเช่นกัน 

  3) คุณธรรมในกำรมอบหมำยงำน  
   คุณธรรมในการมอบหมายงาน เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรม

ของหัวหน้างานที่แสดงถึงการมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่จะต้อง
ค านึงถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ขอบเขตตามค าบรรยายลักษณะงานที่หน่วยงานก าหนด 
หรือขอบเขตตามภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ไม่สั่งงานในเรื่องที่เกี่ยวกับธุระส่วนตัว มีความเป็น
ธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจ เอาใจใส่ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ และพร้อมเข้าช่วยเหลือเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 

  4) กำรบริหำรสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  
   การบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

กระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภำพที่ 2.7 รายละเอียดดัชนี ตวัชี้วดั และตัวชีว้ัดย่อย ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ดัชนี       ตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัดย่อย        เครื่องมือ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

Integrity and Transparency 
Assessment : ITA 

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

 

คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 

ความปลอดจากการทุจริต 
ในการปฏิบัติงาน 

 

ความโปร่งใส 

 

ความพร้อมรับผิด 

 

ความพรอ้มรับผิด 

การมสี่วนร่วมของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล 
 

การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

* เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
IIT     คือ  แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
EIT    คือ  แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
EBIT  คือ  แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 

 

ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 

การถกูชีมู้ลความผดิ 

เจตจ านงสุจริต 

การทุจริตต่อหน้าที ่

การสร้างวัฒนธรรมสจุริตในหน่วยงาน 

การป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน 

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
ในหน่วยงาน 

มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 

คุณธรรมในการบริหารงาน 

การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลหน่วยงาน 

การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

ความพร้อมรับผิดในการบริหารงาน 
 

การจัดการเรื่องร้องเรียน 

การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในการเอื้อประโยชน์ 

ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน 
 

เรื่องช้ีมูลความผิด 

เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 

การรับสินบน 

การด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

การอายและเกรงกลัวท่ีจะทุจริต 

การไม่ทนต่อการทุจริต 

การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต 

ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน 

ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน 

การบริหารงานบุคคล 

การบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน 

คุณธรรมในการมอบหมายงาน 

การบริหารงบประมาณ 

  

 

EBIT 

EIT  EBIT 

EIT EBIT 

 EIT EBIT 

IIT EIT  

EIT EBIT 

ข้อมูลจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. 

 

IIT EIT  

IIT 

 

IIT EIT  

 IIT EIT 

IIT 

IIT 

IIT 

IIT 

IIT 

IIT 

 

IIT 

 

 

IIT 

IIT 

EIT  

  

IIT 

IIT 

 

  

EBIT 

 

 

EBIT 

 EBIT 

EBIT EIT 

EBIT 

  

EIT 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 

อ าเภอทุ่งใหญ ่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
 

3.1 วิธีกำรศึกษำวิจัย 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
อ าเภอทุ่งใหญ ่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใช้วิธีการศึกษาวิจัย 2 วิธี คือ 
 3.1.1 การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บข้อมูลเอกสารหรือหลักฐาน  
ต่าง ๆ ตามแบบส ารวจ Evidence - Based โดยให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินตอบค าถามต่าง ๆ 
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน กระบวนการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานด าเนินการจริงและมีหลักฐานประกอบที่มี
คุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
 3.1.2 การวิจัยจากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับข้อคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบค าถามตามแบบส ารวจ External Integrity and Transparency 
Assessment และแบบส ารวจ Internal Integrity and Transparency Assessment ซึ่งเกี่ยวกับ
ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ของผู้ตอบแบบส ารวจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กระบวนการและ
พฤติกรรมของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ในเรื่องความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน โดยการ
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้อง เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ 
 
3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงเป้ำหมำย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จ าแนกตามประเภทแบบส ารวจ ดังนี้ 
 3.2.1 ประชำกรเป้ำหมำย 
  3.2.1.1 แบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT 
ประชากรเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ทีป่ฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมีอายุการท างานไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  3.2.1.2 แบบส ารวจความคิดเห็น External Integrity and Transparency Assessment : EIT 
กลุ่มประชากรเป้าหมาย ได้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
อ าเภอทุ่งใหญ ่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีความเก่ียวข้องอันมีส่วนได้ส่วนเสีย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  3.2.1.3 แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence - Based Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT ประชากรเป้าหมาย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT) จ านวน 1 ชุด 
 3.2.2 กลุ่มตัวอย่ำงและกำรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
อ าเภอทุ่งใหญ ่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
  3.2.2.1 แบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT 
กลุ่มตัวอย่างจะคัดเลือกจากประชากรเป้าหมาย โดยจะต้องมีการกระจายให้ครอบคลุมตามโครงสร้าง 
สายงาน กลุ่มต าแหน่ง มีขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 100 ตัวอย่าง หากหน่วยงานมีจ านวนประชากร     
น้อยกว่า 100 ราย จะเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด 
  วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ที่ปรึกษาจะศึกษาวิเคราะห์ลักษณะประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ที่มีลักษณะความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ โดยพิจารณาตามลักษณะโครงสร้าง สายงาน กลุ่มต าแหน่ง 
ประกอบกับลักษณะความเหมาะสมในการให้ข้อมูลตามเนื้อหาของแบบส ารวจ และจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบชั้นภูมิ (Stratified Systematic Sampling) ท าการสุ่มคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 ตัวอย่าง 
จากประชากรเป้าหมาย 300 ราย ที่หน่วยงานจัดส่งรายชื่อมา หรือเท่าท่ีหน่วยงานจะให้ข้อมูลได้ 
  3.2.2.2 แบบส ารวจความคิดเห็น External Integrity and Transparency Assessment : 
EIT กลุ่มตัวอย่างจะคัดเลือกจากประชากรเป้าหมาย โดยจะต้องมีการกระจายครอบคลุมทุกภารกิจและ
ทุกประเภทของการมีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน โดยมีขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 100 ตัวอย่าง หากหน่วยงาน
มีจ านวนประชากรน้อยกว่า 100 ราย จะเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด 
  วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ที่ปรึกษาจะศึกษาวิเคราะห์ลักษณะประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ที่มีลักษณะความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ โดยพิจารณาครอบคลุมทุกภารกิจและทุกประเภทของ
การมีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบกับลักษณะความเหมาะสมในการให้ข้อมูลตามเนื้อหาของแบบส ารวจ และจะ
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Systematic Sampling) ท าการสุ่มคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
100 ตัวอย่าง จากประชากรเป้าหมาย 300 ราย ที่หน่วยงานจัดส่งรายชื่อมา หรือเท่าที่หน่วยงานจะให้ข้อมูลได้ 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะด าเนินการส ารวจตามระบบการ
ประเมิน ITA ด้วยแบบส ารวจ 3 แบบ ตามแบบที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด คือ 
 3.3.1 แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการสัมภาษณ์แบบ
เผชิญหน้า ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทางแบบสอบถามออนไลน์ หรือ
วิธีการที่คณะที่ปรึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสมในการวิจัย  
 3.3.2 แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ ่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการสัมภาษณ์
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แบบเผชิญหน้า ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทางแบบสอบถามออนไลน์ หรือ
วิธีการที่คณะที่ปรึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสมในการวิจัย  
 3.3.3 แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT) เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และตอบค าถามตามความ
เป็นจริงตามแบบส ารวจและแนบเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงประกอบ 
 
3.4 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ปรึกษาจะท าการรวบรวมและ
ตรวจสอบข้อมูลทางด้านรายชื่อและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากหลักฐานและข้อมูลที่หน่วยงานจัดส่งมา 
โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถแบ่งตามประเภทของแบบส ารวจ ได้ดังนี้ 
 3.4.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT ที่ปรึกษาใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้บุคลากรภายในของหน่วยงานที่รับการ
ประเมิน ตอบแบบส ารวจด้วยตนเอง (Self-Administered Questionnaire Survey) การสัมภาษณ์แบบ
เผชิญหน้า (Face-to-Face Interview) การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การส ารวจทางไปรษณีย์หรือการ
ส ารวจทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือการส ารวจทางอ่ืน ๆ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดย
วิธีการที่จะเน้นคือการนัดกับผู้ประสานงานของหน่วยงาน เพ่ือเก็บแบบสอบถามในคราวเดียว ทั้งนี้ข้อมูล
ที่เก็บรวบรวมจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ และจะน ามาใช้ส ารวจโครงการ ITA ของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปี 2560 เท่านั้น โดยไม่มีการรายงานผลเป็นรายบุคคล หรือเปิดเผยข้อมูลการตอบเป็นรายบุคคล 
 3.4.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบส ารวจความคิดเห็น External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT ที่ปรึกษาใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานที่รับการประเมินตอบแบบส ารวจด้วยตนเอง (Self-Administered Questionnaire Survey) การ
สัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face Interview) การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การส ารวจทาง
ไปรษณีย์หรือการส ารวจทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือการส ารวจทางอ่ืน ๆ ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสม โดยวิธีการที่จะเน้นคือการตอบแบบส ารวจด้วยตนเอง ทั้งนี้ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะถูกเก็บ
รักษาเป็นความลับ และจะน ามาใช้ส ารวจโครงการ ITA ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2560 เท่านั้น 
โดยไม่มีการรายงานผลเป็นรายบุคคล หรือเปิดเผยข้อมูลการตอบเป็นรายบุคคล 
 3.4.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence - Based Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT ที่ปรึกษาใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลที่เป็นจริงจากเอกสาร/หลักฐาน หรือ
เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดส่งแบบส ารวจจ านวน 1 ชุด พร้อมค าอธิบายให้กับหน่วยงานที่รับการ
ประเมิน ด าเนินการตอบแบบส ารวจตามความเป็นจริงพร้อมกับแนบเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการอ้างอิงค าตอบในข้อค าถามนั้น ซึ่งจะจัดเก็บ 2 รอบ คือ 
 รอบแรก หน่วยงานที่รับการประเมินจัดท าแบบส ารวจพร้อมกับแนบเอกสาร/หลักฐาน 
หรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการอ้างอิงค าตอบ จัดส่งแก่ที่ปรึกษาภายในวันที่ 14 
กรกฎาคม 2560 
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 รอบที่สอง หน่วยงานที่รับการประเมินจัดท าแบบส ารวจพร้อมกับแนบเอกสาร/หลักฐาน 
หรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการอ้างอิงค าตอบ จัดส่งแก่ที่ปรึกษาภายในวันที่ 31 สิงหาคม 
2560 
 ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะรับข้อมูลการถูกชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จากส านักงาน 
ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. เข้ามาเป็นข้อมูลในการคิดคะแนนตามแบบการประเมิน EBIT ด้วย  
  
3.5 กำรให้คะแนน กำรประมวลผลคะแนน เกณฑ์กำรประเมิน และกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 3.5.1 กำรให้คะแนน 
  การให้คะแนนของแต่ละข้อค าถาม จ าแนกตามแบบส ารวจได้ดังนี้ 
  3.5.1.1 แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) จะมีการให้คะแนนตามตัวเลือกค าตอบของแต่ละข้อค าถาม ซึ่งมีหลักการให้คะแนน 
คือ หากตัวเลือกค าตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากจะให้คะแนนมาก ส่วนตัว
เลือกค าตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสน้อยจะให้คะแนนน้อย และแต่ละข้อ
ค าถามจะมีคะแนนระหว่าง 0 - 100 คะแนน 
  3.5.1.2 แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) จะมีการให้คะแนนตามตัวเลือกค าตอบของแต่ละข้อค าถาม ซึ่งมีหลักการให้คะแนน 
คือ หากตัวเลือกค าตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากจะให้คะแนนมาก ส่วนตัว
เลือกค าตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสน้อยจะให้คะแนนน้อย และแต่ละข้อ
ค าถามจะมีคะแนนระหว่าง 0 - 100 คะแนน 
  3.5.1.3 แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT) จะมีการให้คะแนนตามค าตอบของแต่ละข้อค าถาม โดยพิจารณาตามเอกสารหลักฐาน
ที่อ้างอิงประกอบค าตอบ ซึ่งมีหลักการให้คะแนน คือ หากค าตอบและหลักฐานที่แสดงประกอบมีความ
ถูกต้องและชัดเจนตามคู่มือการประเมินหรือหลักการที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด จะให้คะแนนข้อละ 100 
คะแนน และถ้าค าตอบและหลักฐานที่แสดงไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนเพียงพอจะให้คะแนน 0 คะแนน 
  หมำยเหตุ 
   1) กรณีหน่วยงานไม่สามารถตอบค าถามใดได้ เนื่องจากข้อจ ากัดด้านกฎหมาย 
ขอให้หน่วยงานท าหนังสือชี้แจงโดยละเอียด พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาการอุทธรณ์ต่อไป 
   2) การประเมินจากแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ รอบที่ 1 จะไม่มีก าร
พิจารณาอุทธรณ์ เนื่องจากเป็นกิจกรรม/ขั้นตอนที่ควรด าเนินการตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ วันที่
หน่วยงานจัดส่ง จะนับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หากพ้นก าหนดการส่งดังกล่าวแล้ว จะไม่มีการ
พิจารณาและถือว่าหน่วยงานไม่ได้คะแนนในส่วนนี้ 
   3) การประเมินจากแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ รอบที่ 2 หน่วยงานที่รับ
การประเมิน สามารถยื่นอุทธรณ์คะแนนผลการประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ รอบที่ 2 ได้ 
โดยหน่วยงานจะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้เฉพาะข้อค าถามที่ได้ตอบและส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบ    
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การตอบเท่านั้น หากไม่มีการตอบและส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบการตอบในข้อค าถามใด จะไม่มีการ
พิจารณาอุทธรณ์ในข้อนั้น ๆ 
  3.5.1.4 ข้อมูลถูกชี้มูลความผิด จะเป็นการให้คะแนนโดยพิจารณาจากข้อมูลการถูกชี้มูล
ความผิดจากส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. โดยหากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่มีการถูกชี้มูล
ความผิดใด ๆ จะให้คะแนน 100 คะแนน และหากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานถูกชี้มูลความผิด จะให้คะแนน 
0 คะแนน ทั้งนี้ พิจารณาจากเรื่องกล่าวหาที่มีมติชี้มูลความผิดในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 
2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 และเรื่องกล่าวหานั้นจะต้องมีมูลเหตุแห่งความผิดเกิดขึ้ นตั้งแต่ปี    
พ.ศ. 2558 
 3.5.2 กำรประมวลผลคะแนน 
  ข้อมูลจากแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity 
and Transparency Assessment : EIT) และแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based 
Integrity and Transparency Assessment : EBIT) จะถูกบันทึกน าเข้าสู่โปรแกรมการประมวลผล
คะแนน จากนั้นจะท าการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและจัดการข้อมูลตามหลักสถิติ เช่น 
ข้อมูล Error & Outlier และข้อมูล Missing Value เป็นต้น และจะประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมินตามหลักการที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด โดยผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จะมีคะแนนระหว่าง 0 – 100 
คะแนน ซึ่งการประมวลผลคะแนนจะเป็นการค านวณคะแนนของแต่ละข้อค าถามในแต่ละแบบส ารวจ 
เพ่ือค านวณเป็นคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดย่อย คะแนนแต่ละตัวชี้วัด คะแนนแต่ละดัชนี และคะแนน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีวิธีการค านวณ ดังนี้ 
  3.5.2.1 คะแนนข้อค ำถำม หมายถึง การค านวณคะแนนเฉลี่ยของแต่ละข้อค าถาม ที่ได้
จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด (เฉพาะแบบส ารวจ Internal และแบบส ารวจ External) 
  3.5.2.2 คะแนนตัวชี้วัดย่อย หมายถึง การค านวณคะแนนเฉลี่ยของทุกข้อค าถามจากทุก
แบบส ารวจในตัวชี้วัดย่อย 
  3.5.2.3 คะแนนตัวช้ีวัด หมายถึง การค านวณคะแนนเฉลี่ยของทุกข้อค าถามจากทุกแบบ
ส ารวจในตัวชี้วัด 
  3.5.2.4 คะแนนดัชนี หมายถึง การค านวณคะแนนเฉลี่ยของทุกข้อค าถามจากทุกแบบ
ส ารวจในดัชนี 
  3.5.2.5 คะแนนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(คะแนน ITA) หมายถึง การค านวณผลรวมของคะแนนแต่ละดัชนีที่ถ่วงน้ าหนักแล้ว 
   โดยค่าน้ าหนักของแต่ละดัชนีส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดตามตารางที่ 3.1 
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ตำรำงท่ี 3.1 ค่าน้ าหนักและรหัสข้อค าถามตามเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจการประเมินคุณธรรม 
                 และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ 

ดัชนี 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 
แบบส ำรวจ 

Evidence - Based 
แบบส ำรวจ 
Internal 

แบบส ำรวจ 
External 

ความโปร่งใส 
(Transparency) 

26 EB1 และ EB4 – EB8 - E1 – E5 

ความพร้อมรับผิด 
(Accountability) 

18 EB1 (รอบที่ 1) I1 – I8 E6 – E12 

ความปลอดจากการทุจริต 
ในการปฏิบัติงาน 
(Corruption – Free) 

22 ข้อมูลการถูก 
ชี้มูลความผิด 

I9 – I14 E13 – E20 

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
(Integrity Culture) 

16 EB9 - EB11 I15 – I24 - 

คุณธรรมการท างานใน 
หน่วยงาน (Work Integrity) 

18 EB2 – EB3 I25 – I34 E21 – E22 

 
 3.5.3 เกณฑ์กำรประเมินผล 
  ค่าคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ของภาครัฐ มีค่าคะแนนระหว่าง 0 - 100 คะแนน โดยเกณฑ์การให้คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น 5 ระดับ ตามตารางที่ 3.2 

ตำรำงท่ี 3.2 ค่าคะแนนและเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
                ของหน่วยงานของภาครัฐ 

ช่วงคะแนน 
(คะแนน) 

เกณฑ์ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ 

80 - 100 สูงมาก 

60 - 79.99 สูง 
40 - 59.99 ปานกลาง 
20 - 39.99 ต่ า 
0 - 19.99 ต่ ามาก 
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 3.5.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะวิเคราะห์ข้อบกพร่องของ
หน่วยงาน เมื่อพิจารณาจากผลคะแนนในแต่ละดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย และข้อค าถาม รวมถึงวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของคะแนนจากแบบส ารวจ Evidence - Based ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับระบบ/การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน กับคะแนนจากแบบส ารวจความคิดเห็น Internal/External ซึ่งเป็นข้อมูลจากการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ว่ามีความสอดคล้องหรือไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ โดยสถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ตาราง
แจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย แล้วน าเสนอด้วยตารางและแผนภูมิ เป็นต้น 
 
3.6 แผนและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 เพ่ือให้การด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีกรอบการ
ท างานที่ชัดเจน จึงไดก้ าหนดแผนและข้ันตอนการด าเนินงาน ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 3.6.1 การวางกรอบแผนงานและออกแบบวิธีการศึกษา   
 3.6.2 การประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทราบ 
 3.6.3 การวิเคราะห์กลุ่มประชากรเป้าหมาย  
 3.6.4 การก าหนดสัดส่วนและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 3.6.5 การจัดส่งรายงานฉบับต้น (Inception Report) 
 3.6.6 การจัดเก็บข้อมูลจากแบบส ารวจ Evidence – Based รอบท่ี 1 
 3.6.7 การจัดเก็บข้อมูลจากแบบส ารวจ Internal External และ Evidence – Based รอบท่ี 2  
 3.6.8 การจัดส่งรายงานฉบับขั้นกลาง (Interim Report) 
 3.6.9 การลงรหัสและบันทึกข้อมูล และตรวจสอบให้คะแนน 
 3.6.10 การจัดส่งผลการประเมิน Evidence – Based ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทราบ 
 3.6.11 การพิจารณาการอุทธรณ์และแจ้งผลการอุทธรณ์ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทราบ 
 3.6.12 การประมวลผลข้อมูลจากแบบส ารวจ Internal External และ Evidence – Based
 3.6.13 การประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
และการวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล 
 3.6.14 การจัดท าร่างรายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในภาพรวมและรายหน่วยงาน 
 3.6.15 การจัดส่งรายงานฉบับสุดท้าย ฉบับร่าง (Draft Final Report) 
 3.6.16 การประชุมแจ้งผลการประเมินให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทราบ 
 3.6.17 การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และบทสรุปผู้บริหาร  
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ตำรำงที่ 3.3 แผนและขั้นตอนการด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช   
                    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ล ำดับ กิจกรรมและแผนกำรด ำเนินงำน 
เดือนมิถุนำยน – ธันวำคม 2560 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1 การวางกรอบแผนงานและออกแบบวิธีการศึกษา โดย

วางกรอบ แผนการด าเนินงาน ก าหนดกิจกรรมที่ต้อง
กระท าทั้งด้านการจัดเก็บข้อมูลและการจัดท ารายงาน
ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด    

       

2 การประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินการ 
รวมถึงบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เข้ารับ
การประเมินในการส ารวจ Internal External และ 
Evidence-Based 

       

3 การวิเคราะห์กลุ่มประชากรเป้าหมาย โดยตรวจสอบ
ข้อมูลรายชื่อผู้ถูกประเมินที่ได้รับจากหน่วยงาน 
ท าการศึกษาและทบทวนคุณลักษณะของตัวอย่างว่ามี
ความเหมาะสมในการเป็นตัวแทนประชากรหรือไม่ มี
องค์ประกอบครบถ้วนหรือไม่ จากนั้นจึงก าหนดขนาด
ตัวอย่างและด าเนินการสุ่มคัดเลือกรายชื่อเพ่ือน าไป
วางแผนจัดเก็บข้อมูลต่อไป    

       

4 การก าหนดสัดส่วนและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดย
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นและตรวจสอบรายชื่อผู้ถูก
ประเมินตามหน่วยงาน ด าเนินการสุ่มรายชื่อด้วย
วิธีการแบ่งชั้นภูมิ ซึ่งตัวอย่างต้องกระจายครอบคลุม 
ทุกประเภทเพื่อใช้ในการส ารวจภาคสนาม    

       

5 การจัดส่งรายงานฉบับต้น (Inception Report) ให้คณะ 
กรรมการตรวจสอบ ก ากับและติดตามงานจ้างที่ปรึกษา 

       

6 การจัดเก็บข้อมูลจากแบบส ารวจ Evidence – Based 
รอบที่ 1 หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจัดท าแบบ
ส ารวจพร้อมกับแนบเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสาร
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการอ้างอิงค าตอบ 
จัดส่งแก่ที่ปรึกษา 
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ตำรำงที่ 3.3 แผนและขั้นตอนการด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช   
                    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ต่อ) 

ล ำดับ กิจกรรมและแผนกำรด ำเนินงำน 
เดือนมิถุนำยน – ธันวำคม 2560 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
7 การจัดเก็บข้อมูลจากแบบส ารวจ Internal External 

และ Evidence – Based รอบที่ 2 โดยที่ปรึกษาได้มี
การประชุมนักวิจัย ผู้ช่วยผู้วิจัย ท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูลตามแบบส ารวจ Internal 
External การตรวจสอบข้อมูลและวิธีการลงรหัส 
รวมถึงขัน้ตอนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และประสานงานกับ
ทางเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเพ่ือจัดส่งข้อมูล 
EBIT รวมถึ งด า เนินการตรวจสอบค า ตอบและ
หลักฐานตามแบบส ารวจ EBIT 

       

8 การจัดส่งรายงานฉบับขั้นกลาง (Interim Report) ให้คณะ 
กรรมการตรวจสอบ ก ากับและติดตามงานจ้างที่ปรึกษา 

       

9 การลงรหัสและบันทึกข้อมูล และตรวจสอบให้คะแนน 
ด าเนินการลงรหัส ตรวจสอบการให้คะแนน และ
บันทึกข้อมูลตามแบบส ารวจทั้ง 3 แบบ ลงโปรแกรม
การประมวลผลคะแนน 

       

10 การจัดส่งผลการประเมิน Evidence – Based รอบที่สอง
ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทราบ และจัดเตรียม
หลักฐานเพื่อยื่นอุทธรณ์ 

       

11 การพิจารณาการอุทธรณ์และแจ้งผลการอุทธรณ์ให้
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทราบ 

       

12 การประมวลผลข้อมูลจากแบบส ารวจ Internal 
External และ Evidence – Based 

       

13 การประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยที่เข้ารับการประเมิน และ
การวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล 

       

14 การจัดท าร่างรายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ หน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งในภาพรวมและรายหน่วยงาน 

       

15 การจัดส่งรายงานฉบับสุดท้าย ฉบับร่าง (Draft Final 
Report) ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ก ากับและ
ติดตามงานจ้างที่ปรึกษา 

       



28 

 

ตำรำงที่ 3.3 แผนและขั้นตอนการด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช   
                    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ต่อ) 

ล ำดับ กิจกรรมและแผนกำรด ำเนินงำน 
เดือนมิถุนำยน – ธันวำคม 2560 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
16 การประชุมแจ้งผลการประเมินให้หน่วยงานที่เข้ารับ

การประเมินทราบ 
       

17 การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และ
บทสรุปผู้บริหาร ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ก ากับ
และติดตามงานจ้างที่ปรึกษา 
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บทท่ี 4 
ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุแหระ  
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประเมินผล
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน และจัดท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับการประเมิน โดยใช้กรอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่ส านักงาน ป.ป.ช. จัดท าขึ้น ประกอบด้วย 5 ดัชนี 
คือ 

(1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
(2) ดัชนีความรับผิดชอบ (Accountability Index) 
(3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) 
(4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
(5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 

และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือส าหรับการประเมิน จ านวน 3 เครื่องมือ ได้แก่ 
(1) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) 
(2) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment : EIT) 
(3) แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency 

Assessment : EBIT) 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปรากฏดังนี้ 
 
4.1 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
 ต ำบลกุแหระ อ ำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
 4.1.1 ข้อมูลด้ำนคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ำงตำมแบบส ำรวจควำมคิดเห็น 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมีอายุการท างาน 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี ครอบคลุมตามโครงสร้าง สายงาน กลุ่มต าแหน่งของแต่ละหน่วยงาน รายละเอียดตาม
ตารางที่ 4.1 
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ตำรำงท่ี 4.1 จ านวนและลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างตามแบบส ารวจความคิดเห็น 
                ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภายใน 

รำยกำร จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 31 100.00 
อำยุ 
 ต่ ากว่า 20 ปี 
 20 – 40 ปี 
 41 – 60 ปี 
 มากกว่า 60 ปี 

 
- 

19 
12 
- 

 
- 

61.29 
38.71 

- 

เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

 
8 
23 

 
25.81 
74.19 

ระดับกำรศึกษำ 
 ต่ ากว่าปริญญาตรี 
 ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก 

 
3 
20 
8 
- 

 
9.68 
64.52 
28.81 

- 
ระดับต ำแหน่ง 
 บริหารระดับสูง 
 หัวหน้า/ผู้อ านวยการขึ้นไป 
 ข้าราชการระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ 
 ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส 
 ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 

 
- 
6 
7 
7 
11 

 
- 

19.35 
22.58 
22.58 
35.48 

ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน 
 ต่ ากว่า 5 ปี 
 5 – 10 ปี 
 11 – 20 ปี 
 มากกว่า 20 ปี 

 
7 
9 
13 
2 

 
22.58 
29.03 
41.94 
6.45 

 จากตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนและลักษณะส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุแหระ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ จ านวนทั้งสิ้น 31 คน เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า มี 
อายุระหว่าง 20 - 40 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 61.29 อายุระหว่าง 41 - 60 ปี จ านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.71 ส่วนอายุต่ ากว่า 20 ปี และอายุมากกว่า 60 ปี ไม่มี 

 จ าแนกตามเพศ พบว่า เจ้าหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ ประกอบด้วย 
เพศชาย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 25.81 และเพศหญิง จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 74.19 
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 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า เจ้าหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
ส าเร็จการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.68 ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 64.52 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 8 คน      
คิดเป็นร้อยละ 28.81 โดยไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  

 จ าแนกตามระดับต าแหน่ง พบว่า เจ้าหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
ด ารงต าแหน่งระดับหัวหน้า/ผู้อ านวยการขึ้นไป จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 19.35 ด ารงต าแหน่งระดับ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 22.58 ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส จ านวน 
7 คน คิดเป็นร้อยละ 22.58 ด ารงต าแหน่งเป็นลูกจ้าง/พนักงานจ้าง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.48 โดยไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งบริหารระดับสูง 

 จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน่วยงาน พบว่า เจ้าหน้าที่ภายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุแหระ ประกอบด้วย ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.58 ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 5-10 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 29.03 ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 11-20 ปี 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 41.94 และปฏิบัติงานในหน่วยงานมากกว่า 20 ปี จ านวน 2 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 6.45     
 

4.1.2 ข้อมูลด้ำนคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ำงตำมแบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีความเกี่ยวข้องอันมีส่วนได้ส่วนเสีย ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมทุกภารกิจและทุกประเภทของการมีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 
รายละเอียดตามตารางที่ 4.2 

 
ตำรำงท่ี 4.2 จ านวนและลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างตามแบบส ารวจความคิดเห็น 
                ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภายนอก 

รำยกำร จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 100 100.00 
อำยุ 
 ต่ ากว่า 20 ปี 
 20 – 40 ปี 
 41 – 60 ปี 
 มากกว่า 60 ปี 

 
- 

39 
39 
22 

 
- 

39.00 
39.00 
22.00 

เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

 
55 
45 

 
55.00 
45.00 
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ตำรำงท่ี 4.2 จ านวนและลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างตามแบบส ารวจความคิดเห็น 
                ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภายนอก 

รำยกำร จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ระดับกำรศึกษำ 
 ต่ ากว่าปริญญาตรี 
 ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก 

 
74 
23 
3 
- 

 
74.00 
23.00 
3.00 

- 
อำชีพ 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ข้าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 
 พนักงานบริษัทเอกชน/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
 อ่ืน ๆ เช่น ค้าขาย เกษตรกรรม ผู้สูงอายุ เป็นต้น 

 
9 
 

15 
76 

 
9.00 

 
15.00 
76.00 

 จากตารางที่ 4.2 แสดงจ านวนและลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ จ านวน 100 ราย เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีอายุระหว่าง 20 - 40 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.00 อายุระหว่าง 41 - 60 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 และอายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.00 ส่วนอายุต่ ากว่า 20 ปี ไม่มี 

 จ าแนกตามเพศ พบว่า ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย เพศชาย จ านวน 
55 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 เพศหญิง จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 

 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส าเร็จการศึกษา 
ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 74.00 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 
23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 โดย
ไม่มีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

 จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ/ข้าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 พนักงาน
บริษัทเอกชน/ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 15 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.00 และประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 
เช่น ค้าขาย เกษตรกรรม ผู้สูงอายุ เป็นต้น จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 76.00  
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4.1.3 ผลกำรแจกแจงรำยละเอียดของข้อมูลที่จัดเก็บได้ จ ำแนกตำมวิธีกำรเก็บข้อมูลและ
ประเภทของแบบส ำรวจ  

 การจัดเก็บข้อมูลใช้วิธีการจัดเก็บหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและลักษณะของแบบ
ส ารวจ รายละเอียดตามตารางที่ 4.3 

ตำรำงท่ี 4.3 แสดงจ านวน ร้อยละ ของข้อมูลที่จัดเก็บ จ าแนกตามวิธีการเก็บข้อมูลและประเภท 
                ของแบบส ารวจ 

วิธีกำรเก็บข้อมูล 

ประเภทของแบบส ำรวจ 
Internal External Evidence - Based 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 
(ชุด) 

ร้อยละ 

การตอบแบบส ารวจด้วยตนเอง 31 100.00 - - - - 
การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า - - 100 100.00 - - 
การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ - - - - - - 
การส ารวจทางไปรษณีย์ - - - - 1 100.00 
การส ารวจทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ - - - - - - 
การส ารวจทางออนไลน์ - - - - - - 

รวม 31 100.00 100 100.00 1 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.3 แสดงจ านวน ร้อยละ ของข้อมูลที่จัดเก็บจ าแนกตามวิธีการเก็บข้อมูล
และประเภทของแบบส ารวจ พบว่า การเก็บข้อมูลแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ใช้
วิธีการเก็บข้อมูลโดยการตอบแบบส ารวจด้วยตนเอง จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 การเก็บ
ข้อมูลแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบ
เผชิญหน้า จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 และการเก็บข้อมูลแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการส ารวจทางไปรษณีย์ จ านวน 1 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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93.23 

90.31 

80.72 76.00 

68.58 

ความโปร่งใส 

ความพร้อมรับ
ผิด 

ความปลอดจาก
การทุจริตใน

การปฏิบัติงาน 

วัฒนธรรม
คุณธรรมใน

องค์กร 

คุณธรรมการ
ท างานใน
หน่วยงาน 

 4.1.4 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลกุแหระ อ ำเภอทุ่งใหญ ่จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ตำรำงท่ี 4.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
                ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สรุปผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุแหระ อ ำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

 
คะแนน ITA = 82.76 

(ถ่วงน้ าหนัก) 

ระดับผลการ
ประเมิน 
สูงมาก 

ดัชนี 
คะแนนดัชนี 

(ร้อยละ) 
ระดับผลการ

ประเมิน 
ความโปร่งใส 93.23 สูงมาก 
ความพร้อมรับผิด 90.31 สูงมาก 
ความปลอดจากการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน 

80.72 สูงมาก 

วัฒนธรรมคณุธรรมในองค์กร 76.00 สูง 
คุณธรรมการท างานใน
หน่วยงาน 

68.58 สูง 

 

หมายเหตุ : 1. คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละดัชนีที่ถ่วงน้ าหนักแล้ว 
              2. คะแนนดัชนีเป็นการค านวณคะแนนเฉลี่ยของทุกข้อค าถามจากทุกแบบส ารวจ 
                  ในดัชนี ที่ยังไม่ถ่วงน้ าหนัก ส าหรับการเปรียบเทียบในแต่ละดัชนี 

 
 จากตารางที่ 4.4 แสดงกราฟและผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า ได้คะแนนร้อยละ 82.76 ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก เมื่อจ าแนก
เป็นรายดัชนี ปรากฏว่า ดัชนีความโปร่งใส ได้คะแนนร้อยละ 93.23 อยู่ในระดับสูงมาก ดัชนีความพร้อม
รับผิด ได้คะแนนร้อยละ 90.31 อยู่ในระดับสูงมาก ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ได้
คะแนนร้อยละ 80.72 อยู่ในระดับสูงมาก ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ได้คะแนนร้อยละ 76.00 อยู่
ในระดับสูง และดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน ได้คะแนนร้อยละ 68.58 อยู่ในระดับสูง  
 
 
 
 
 
 
 

กราฟดัชนีประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานท้ัง 5 ดัชนี 
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ตำรำงท่ี 4.5  รายละเอียดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
                 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ล ำ 
ดับ 

ดัชนี/ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อยในกำรประเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

ค่ำ
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

EBIT IIT EIT 
คะแนน

ที่ได้ 
(100) 

คะแนน 
หลังถ่วง
น้ ำหนัก 

1 ควำมโปร่งใส 26       93.23 24.24 
1.1 การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล         95.96   

1.1.1 การด าเนินการเกีย่วกับการจัดซื้อจัดจ้าง   100.00     100.00   
1.1.2 การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน   100.00   67.70 89.23   

1.2 การมสี่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสีย         88.86   
1.2.1 การมสี่วนร่วมในการด าเนินงาน   100.00   59.48 83.79   
1.2.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน   100.00   69.68 93.94   

2 ควำมพร้อมรับผิด 18       90.31 16.26 
2.1 ความพร้อมรับผดิ         83.04   

2.1.1 ความพร้อมรับผดิในการปฏบิัติงาน     97.86 67.85 82.86   
2.1.2 ความพร้อมรับผดิในการบรหิารงาน     98.94 69.04 83.99   

2.2 เจตจ านงสุจรติ         97.01   
เจตจ านงสจุริตในการบริหารงาน   100.00 95.73 69.73 97.01   

3 ควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 22       80.72 17.76 
3.1 การถูกช้ีมูลความผดิ         100.00   

เรื่องช้ีมูลความผิด   100.00     100.00   
3.2 การทุจรติต่อหน้าที ่         79.61   

3.2.1 การรับสินบน     100.00 68.36 81.02   
3.2.2 การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน ์     100.00 63.68 78.21   

3.3 ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย         78.67   
ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย     100.00 57.35 78.67   

4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 16       76.00 12.16 
4.1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน         94.65   

4.1.1 การสืบทอดวัฒนธรรมสุจรติ     96.81   96.81   
4.1.2 การไม่ทนต่อการทุจริต     94.65   94.65   
4.1.3 การอายและเกรงกลัวที่จะทจุริต     93.58   93.58   

4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น         100.00   
การด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน

หน่วยงาน 
  100.00 100.00   100.00   

4.3 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน         48.67   
4.3.1 แผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต 
  0.00 96.27   48.14   

4.3.2 การตรวจสอบถ่วงดลุภายในหน่วยงาน   0.00 98.40   49.20   
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ตำรำงท่ี 4.5  รายละเอียดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
                 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ) 

ล ำ 
ดับ 

ดัชนี/ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อยในกำรประเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

ค่ำ
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

EBIT IIT EIT 
คะแนน

ที่ได้ 
(100) 

คะแนน 
หลังถ่วง
น้ ำหนัก 

5 คุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 18       68.58 12.34 
5.1 มาตรฐานและคณุธรรมในการปฏิบัติงาน         22.80   

5.1.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน   0.00   69.06 23.02   
5.1.2 ความเป็นธรรมในการปฏิบตัิงาน   0.00   67.72 22.57   

5.2 คุณธรรมในการบริหารงาน         96.05   
5.2.1 การบริหารงานบุคคล     95.73   95.73   
5.2.2 การบริหารงบประมาณ     97.14   97.14   
5.2.3 คุณธรรมในการมอบหมายงาน     95.37   95.37   
5.2.4 การบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน     95.74   95.74   

  คะแนนรายแบบส ารวจ (100)   81.82 97.30 65.89     

คะแนนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุแหระ 82.76 

 จากตารางที่ 4.5 แสดงรายละเอียดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย พบว่า 

     1. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) โดยภาพรวม ได้คะแนนร้อยละ 93.23 เมื่อ
จ าแนกตามตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อย พบว่า 

  1.1. การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 95.96 โดยมีตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
   1.1.1. การด าเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ได้คะแนนร้อยละ 100.00 

   1.1.2 การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ได้คะแนนร้อยละ 89.23  
  1.2 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้คะแนนร้อยละ 88.86 โดยมีตัวชี้วัดย่อย 

ดังนี้ 
   1.2.1 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ได้คะแนนร้อยละ 83.79  

   1.2.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน ได้คะแนนร้อยละ 93.94  
 2. ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) โดยภาพรวม ได้คะแนนร้อยละ 

90.31 เมื่อจ าแนกตามตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อย พบว่า 
  2.1 ความพร้อมรับผิด ได้คะแนนร้อยละ 83.04 โดยมีตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
   2.1.1 ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนร้อยละ 82.86 

   2.1.2 ความพร้อมรับผิดในการบริหารงาน ได้คะแนนร้อยละ 83.99  
  2.2 เจตจ านงสุจริต ได้คะแนนร้อยละ 97.01 มีตัวชี้วัดย่อยเพียงตัวเดียว คือ เจตจ านง

สุจริตในการบริหารงาน  
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 3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index) โดย
ภาพรวม ได้คะแนนร้อยละ 80.72 เมื่อจ าแนกตามตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อย พบว่า 

  3.1 การถูกชี้มูลความผิด ได้คะแนนร้อยละ 100.00 ตัวชี้วัดย่อยเพียงตัวเดียว คือ เรื่อง
ชี้มูลความผิด  

  3.2 การทจุริตต่อหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละ 79.61 โดยมีตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
   3.2.1 การรับสินบน ได้คะแนนร้อยละ 81.02  
   3.2.2 การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ ได้คะแนนร้อยละ 78.21  
  3.3 ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย ได้คะแนนร้อยละ 78.67 มีตัวชี้วัดย่อย

เพียงตัวเดียว คือ ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย  
 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) โดยภาพรวม ได้คะแนน

ร้อยละ 76.00 เมื่อจ าแนกตามตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อย พบว่า 
  4.1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน ได้คะแนนร้อยละ 94.65 โดยมีตัวชี้วัดย่อย 

ดังนี้ 
   4.1.1 การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต ได้คะแนนร้อยละ 96.81  

   4.1.2 การไม่ทนต่อการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 94.65 
   4.1.3 การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 93.58 
  4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ได้คะแนนร้อยละ 100.00 มีตัวชี้วัดย่อยเพียงตัว

เดียว คือ การด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
  4.3 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ได้คะแนนร้อยละ 48.67 โดยมี

ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
   4.3.1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 48.14

   4.3.2 การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน ได้คะแนนร้อยละ 49.20  
 5. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) โดยภาพรวม ได้

คะแนนร้อยละ 68.58 เมื่อจ าแนกตามตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อย พบว่า 
  5.1 มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนร้อยละ 22.80 โดยมีตัวชี้วัดย่อย 

ดังนี้ 
   5.1.1. มาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้คะแนนร้อยละ 23.02  

   5.1.2 ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนร้อยละ 22.57  
  5.2 คุณธรรมในการบริหารงาน ได้คะแนนร้อยละ 96.05 โดยมีตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
   5.2.1 การบริหารงานบุคคล ได้คะแนนร้อยละ 95.73 
   5.2.2 การบริหารงบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ 97.14 
   5.2.3 คุณธรรมในการมอบหมายงาน ได้คะแนนร้อยละ 95.37  

  5.2.4 การบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน ได้คะแนนร้อยละ 95.74  
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เมื่อจ าแนกคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามประเภทของ
แบบส ารวจ พบว่า แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.82 
แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.30 และแบบ
ส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.89 
 
4.2 ผลกำรรวบรวมข้อเสนอแนะจำกแบบส ำรวจ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส และป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานกระท าการทุจริตต่อหน้าที่ ซึ่งรวบรวมจากแบบส ารวจ มีดังนี้ 

4.2.1 แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) จากการส ารวจความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุแหระ ไม่มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส และ
ป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกระท าการทุจริตต่อหน้าที่  

4.2.2 แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) จากการส ารวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้
เสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส และ
ป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกระท าการทุจริตต่อหน้าที่ มีดังนี้ 

 4.2.2.1 ควรมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอและ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่อสาธารณชนรับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงมากขึ้น  

 4.2.2.2 หน่วยงานควรชี้แจงแนวทางการรับบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้แก่ประชาชน
ได้รับทราบ เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ  

 4.2.2.3 หน่วยงานควรเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและงบประมาณให้ชัดเจน และ
ประกาศให้ประชาชนในเขตความรับผิดชอบทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงกัน 

 4.2.2.4 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่
เอ้ือประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือแก่พวกพ้อง มีความรับผิดชอบต่อภารหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
กระตือรือร้น ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ไม่น าเวลาปฏิบัติงานไปท าธุระส่วนตัว และต้องปฏิบัติหน้าที่โดย
ยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 
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บทท่ี 5 
สรุปและอภิปรำยผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุแหระ 
 

 ในบทนี้เป็นการสรุปและอภิปรายผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามวัตถุประสงค์ คือ 

1. เพ่ือประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว การน าเสนอในบทนี้จะสรุปและอภิปรายผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระโดยภาพรวม รายดัชนี 
ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดย่อย ว่าอยู่ในระดับใด และท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลคะแนนการประเมิน
ดังกล่าว เพ่ือหาจุดบกพร่อง/จุดด้อยของหน่วยงาน โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย และข้อค าถาม 
รวมทั้งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคะแนนจากแบบส ารวจต่าง ๆ ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ อย่างไร 
ทั้งนี้ เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลกำรประเมิน 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวม ได้คะแนนร้อยละ  82.76 ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับสูงมาก โดยดัชนีความโปร่งใส ได้คะแนนสูงที่สุด ร้อยละ 93.23 อยู่ในระดับสูงมาก รองลงมา ได้แก่ 
ดัชนีความพร้อมรับผิด ได้คะแนนร้อยละ 90.31 อยู่ในระดับสูงมาก ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน ได้คะแนนร้อยละ 80.72 อยู่ในระดับสูงมาก ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ได้คะแนนร้อยละ 
76.00 อยู่ในระดับสูง และดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน ได้คะแนนร้อยละ 68.58 อยู่ในระดับสูง 
ตามล าดับ และเม่ือพิจารณาเป็นรายดัชนีในแต่ละตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

5.1.1 ดัชนีควำมโปร่งใส (Transparency Index) ประเมินจากความคิดเห็นของผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และประเมินจากการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล    
กุแหระ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) โดยภาพรวม ได้คะแนนร้อยละ 93.23 อยู่ในระดับ 
สูงมาก เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อย สรุปผลได้ ดังนี้ 

  5.1.1.1  การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 95.96 อยู่ในระดับสูงมาก 
โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

   1) การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ได้คะแนนร้อยละ 100.00 อยู่ใน
ระดับสูงมาก โดยได้คะแนนจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) 
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   2) การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ได้คะแนนร้อยละ 89.23 อยู่
ในระดับสูงมาก โดยเป็นคะแนนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนน 
ร้อยละ 67.70 และคะแนนจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ได้คะแนนร้อยละ 100.00 

  5.1.1.2 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้คะแนนร้อยละ 88.86 อยู่ในระดับสูงมาก 
โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

   1) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ได้คะแนนร้อยละ 83.79 อยู่ในระดับสูงมาก 
โดยเป็นคะแนนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนนร้อยละ 59.48 
และคะแนนจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ได้คะแนนร้อยละ 100.00 

   2) การจัดการเรื่องร้องเรียน ได้คะแนนร้อยละ 93.94 อยู่ในระดับสูงมาก โดย
เป็นคะแนนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนนร้อยละ 69.68 และ
คะแนนจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ได้คะแนนร้อยละ 100.00 

5.1.2 ดัชนีควำมพร้อมรับผิด (Accountability Index) ประเมินจากความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) และ
ประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) โดยภาพรวม ได้คะแนนร้อยละ 90.31 อยู่ใน
ระดับสูงมาก เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อย สรุปผลได้ ดังนี้ 

  5.1.2.1 ความพร้อมรับผิด ได้คะแนนร้อยละ 83.04 อยู่ในระดับสูงมาก โดยมีรายละเอียด
ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

   1) ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนร้อยละ 82.86 อยู่ในระดับ     
สูงมาก โดยเป็นคะแนนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนนร้อยละ 
67.85 และคะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนนร้อยละ 97.86 

   2) ความพร้อมรับผิดในการบริหารงาน ได้คะแนนร้อยละ 83.99 อยู่ในระดับสูงมาก 
โดยเป็นคะแนนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนนร้อยละ 69.04 
และคะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนนร้อยละ 98.94 

  5.1.2.2 เจตจ านงสุจริต ได้คะแนนร้อยละ 97.01 อยู่ในระดับสูงมาก มีตัวชี้วัดย่อยเพียง
ตัวเดียว คือ เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน โดยเป็นคะแนนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (External) ได้คะแนนร้อยละ 69.73 คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้
คะแนนร้อยละ 95.73 และคะแนนจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ได้คะแนนร้อยละ 
100.00 

5.1.3  ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน (Corruption - Free Index) ประเมิน
จากความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal) และประเมินจากข้อมูลการถูกชี้มูลความผิดจากส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. ของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยภาพรวม ได้คะแนนร้อยละ 80.72 อยู่ในระดับสูงมาก เมื่อพิจารณาตาม
ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อย สรุปผลได้ ดังนี้ 

  5.1.3.1 การถูกชี้มูลความผิด ได้คะแนนร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับสูงมาก มีตัวชี้วัดย่อย
เพียงตัวเดียว คือ เรื่องชี้มูลความผิด โดยเป็นคะแนนจากการถูกชี้มูลความผิด จากส านักงาน ป.ป.ช. และ
ส านักงาน ป.ป.ท. 
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  5.1.3.2 การทุจริตต่อหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละ 79.61 อยู่ในระดับสูง โดยมีรายละเอียด
ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

   1) การรับสินบน ได้คะแนนร้อยละ 81.02 อยู่ในระดับสูงมาก โดยเป็นคะแนน
จากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนนร้อยละ 68.36 และคะแนนจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนนร้อยละ 100.00 

   2) การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ ได้คะแนนร้อยละ 78.21 อยู่ใน
ระดับสูง โดยเป็นคะแนนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนนร้อยละ 
63.68 และคะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนนร้อยละ 100.00 

  5.1.3.3 ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย ได้คะแนนร้อยละ 78.67 อยู่ในระดับสูง มี
ตัวชี้วัดย่อยเพียงตัวเดียว คือ ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย โดยเป็นคะแนนจากผู้รับบริการหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนนร้อยละ 57.35 และคะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (Internal) ได้คะแนนร้อยละ 100.00 

5.1.4 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) ประเมินจากความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) และประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-
Based) โดยภาพรวม ได้คะแนนร้อยละ 76.00 อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อย 
สรุปผลได้ ดังนี้ 

  5.1.4.1  การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน ได้คะแนนร้อยละ 94.65 อยู่ในระดับ    
สูงมาก โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

   1) การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต ได้คะแนนร้อยละ 96.81 อยู่ในระดับสูงมาก โดย
เป็นคะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) 

   2) การไม่ทนต่อการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 94.65 อยู่ในระดับสูงมาก โดยเป็น
คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) 

   3) การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 93.58 อยู่ในระดับสูงมาก 
โดยเป็นคะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) 

  5.1.4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ได้คะแนนร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับสูง มี
ตัวชี้วัดย่อยเพียงตัวเดียว คือ การด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  โดยเป็น
คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนนร้อยละ 100.00 และคะแนนจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence-Based) ได้คะแนนร้อยละ 100.00 

  5.1.4.3 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ได้คะแนนร้อยละ 48.67 อยู่
ในระดับปานกลาง โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

   1) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 48.14 อยู่
ในระดับปานกลาง โดยเป็นคะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนนร้อยละ 96.27 
และคะแนนจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ได้คะแนนร้อยละ 0.00 

   2) การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน ได้คะแนนร้อยละ 49.20 อยู่ในระดับปานกลาง 
โดยเป็นคะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนนร้อยละ 98.40 และคะแนนจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ได้คะแนนร้อยละ 0.00 
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5.1.5 ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน (Work Integrity Index) ประเมินจากความ
คิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) 
และประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) โดยภาพรวม ได้คะแนนร้อยละ 68.58 อยู่ใน
ระดับสูง เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อย สรุปผลได้ ดังนี้ 

  5.1.5.1  มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนร้อยละ 22.80 อยู่ในระดับต่ า 
โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

   1) มาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้คะแนนร้อยละ 23.02 อยู่ในระดับต่ า โดยเป็น
คะแนนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนนร้อยละ 69.06 และคะแนน
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ไดค้ะแนนร้อยละ 0.00 

   2) ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนร้อยละ 22.57 อยู่ในระดับต่ า โดย
เป็นคะแนนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนนร้อยละ 67.72 และ
คะแนนจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ได้คะแนนร้อยละ 0.00 

  5.1.5.2  คุณธรรมในการบริหารงาน ได้คะแนนร้อยละ 96.05 อยู่ในระดับสูงมาก โดยมี
รายละเอียดตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

   1) การบริหารงานบุคคล ได้คะแนนร้อยละ 95.73 อยู่ในระดับสูงมาก โดยเป็น
คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) 

   2) การบริหารงบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ 97.14 อยู่ในระดับสูงมาก โดยเป็น
คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) 

   3) คุณธรรมในการมอบหมายงาน ได้คะแนนร้อยละ 95.37 อยู่ในระดับสูงมาก 
โดยเป็นคะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) 

   4) การบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน ได้คะแนนร้อยละ 95.74 อยู่ในระดับ   
สูงมาก โดยเป็นคะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal)  
 
5.2 อภิปรำยผลกำรประเมิน 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายดัชนีปรากฏว่า ผลการประเมิน
อยู่ในระดับสูงมาก ประกอบด้วย 3 ดัชนี ได้แก่ ดัชนีความโปร่งใส ดัชนีความพร้อมรับผิด และดัชนีความ
ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่วนดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมการ
ท างานในหน่วยงานอยู่ในระดับสูง และเมื่อวิเคราะห์คะแนนทั้ง 5 ดัชนี เพ่ือหาจุดบกพร่อง/จุดด้อยของ
หน่วยงาน โดยพิจารณาจากคะแนนตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย และข้อค าถาม รวมทั้งวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของคะแนนจากแบบส ารวจ Evidence - Based ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับระบบ/การด าเนินงานของ
หน่วยงานกับคะแนนจากแบบส ารวจ Internal และแบบส ารวจ External ซ่ึงเป็นข้อมูลจากการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่ามีความสอดคล้องหรือไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ อย่างไร  ทั้งนี้ เพ่ือจัดท า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานต่อไป มีรายละเอียด ดังนี้ 
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5.2.1 ข้อบกพร่องของหน่วยงำน  
 5.2.1.1 ดัชนีควำมโปร่งใส เป็นการประเมินเกี่ยวกับความสามารถในการให้และเปิดเผย

ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อมูล โดยเฉพาะ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน รวมถึงสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
หน่วยงานและร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่ขาดคุณธรรมและความโปร่งใส โดยภาพรวม ผลการประเมินคะแนน
อยู่ในระดับสูงมาก เมื่อวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย และข้อค าถาม พบว่า 
  1)  ตัวชี้วัดการให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล ในภาพรวมคะแนนอยู่ในระดับ      
สูงมาก แต่ผลการวิเคราะห์คะแนนจาก Evidence – Based กับคะแนนจาก External ไม่สอดคล้องกันและ
พบข้อบกพร่อง 1 ตัวชี้วัดย่อย คือ 
  1.1) ตัวชี้วัดย่อยการให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน พบข้อบกพร่อง
ซึ่งเป็นข้อมูลจาก External พบว่า ประชาชนค่อนข้างไม่เห็นด้วยว่า หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของหน่วยงาน อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ปรับข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
 2) ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในภาพรวมคะแนนอยู่ในระดับ     
สูงมาก ซึ่งผลการวิเคราะห์คะแนนจาก Evidence – Based กับคะแนนจาก External ไม่สอดคล้องกันและ
พบข้อบกพร่องทั้ง 2 ตัวชี้วัดย่อย คือ 
 2.1) ตัวชี้วัดย่อยการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน พบข้อบกพร่องซึ่งเป็นข้อมูล
จาก External พบว่า ประชาชนค่อนข้างไม่เห็นด้วยว่า หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน/
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือการด าเนินงาน 
ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 2.2) ตัวชี้วัดย่อยการจัดการเรื่องร้องเรียน พบข้อบกพร่องซึ่งเป็นข้อมูลจาก 
External พบว่า ประชาชนค่อนข้างไม่เห็นด้วยว่า หน่วยงานมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและช่องทาง
การรับเรื่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง
ชัดเจน 
   5.2.1.2 ดัชนีควำมพร้อมรับผิด เป็นการประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มี
ความพร้อมที่จะให้บริการ หรือส่งมอบผลงานต่อสาธารณะตามที่ก าหนดไว้ในพันธกิจ และยึดหลักการ
กระจายผลประโยชน์ที่ถูกต้อง ชอบธรรม และเสมอภาคให้ทุกภาคส่วนได้รับการแก้ไขปัญหาและได้รับ
ประโยชน์อย่างแท้จริง รวมถึงความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยภาพรวม 
ผลการประเมินคะแนนอยู่ในระดับสูงมาก เมื่อวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย และข้อค าถาม พบว่า 
  1) ตัวชี้วัดความพร้อมรับผิด ในภาพรวมคะแนนอยู่ในระดับสูงมาก แต่ผลการ
วิเคราะห์คะแนนจาก Internal กับคะแนนจาก External พบข้อบกพร่องทั้ง 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้  
  1.1) ตัวชี้วัดย่อยความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่องซึ่งเป็น
ข้อมูลจาก  External พบว่า ประชาชนค่อนข้างไม่เห็นด้วยว่า เจ้าหน้าที่มีกระตือรือร้น ปฏิบัติงานแบบ
เต็มความสามารถและเต็มใจ มุ่งผลส าเร็จของงาน มีความพร้อมที่จะบริการหรือส่งมอบผลงานต่อ
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สาธารณะตามท่ีก าหนดไว้ในพันธกิจ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบมากกว่าการท าธุระส่วนตัวในเวลาปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่พร้อมรับฟังการวิพากษ์
หรือ ติชมจากประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานพร้อมที่จะแสดงความ
รับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดหรือเกิดความเสียหาย 
  1.2) ตัวชี้วัดย่อยความพร้อมรับผิดในการบริหารงาน พบข้อบกพร่องซึ่งเป็น
ข้อมูลจาก External พบว่า ประชาชนค่อนข้างไม่เห็นด้วยว่า ผู้บริหารของหน่วยงานพร้อมที่จะแสดง
ความรับผิดชอบ หากงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม  
    2) ตัวชี้วัดเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน ในภาพรวมคะแนนอยู่ในระดับสูงมาก 
ผลการวิเคราะห์ คะแนนที่ได้จาก Evidence – Based และ Internal ไม่สอดคล้องกันกับคะแนนที่ได้
จาก External โดยข้อมูลจาก Evidence – Based รอบที่ 1 พบว่า ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดง
เจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อสาธารณชน  แต่พบข้อบกพร่องซึ่งเป็นข้อมูลจาก 
External พบว่า ประชาชนค่อนข้างไม่เห็นด้วยว่า ผู้บริหารของหน่วยงานมีภาพลักษณ์ที่ยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารงาน 
   5.2.1.3 ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน เป็นการประเมินเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ หรือผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้บริหารที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะสะท้อน
จากการรับรู้และประสบการณ์ตรงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในภารกิจใด
ภารกิจหนึ่งของหน่วยงาน และผลการชี้มูลความผิดจากส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. โดย
ภาพรวม ผลการประเมินคะแนนอยู่ในระดับสูงมาก เมื่อวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย และข้อค าถาม 
พบว่า 
  1)  ตัวชี้วัดการทุจริตต่อหน้าที่ ในภาพรวมคะแนนอยู่ในระดับสูง แต่ผลการ
วิเคราะห์คะแนนจาก Internal กับคะแนนจาก External พบข้อบกพร่องทั้ง 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
  1.1) ตัวชี้วัดย่อยการรับสินบน พบข้อบกพร่องซึ่งเป็นข้อมูลจาก External 
พบว่าประชาชนส่วนหนึ่งค่อนข้างเห็นด้วยว่า เคยได้ยินหรือรับทราบว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการรับ
สิ่งของ การอ านวยความสะดวก ความบันเทิง หรือสิทธิประโยชน์ อ่ืน ๆ จากผู้ที่ต้องการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต และเคยได้ยินหรือรับทราบว่าเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานมีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์จากผู้อื่น 
 1.2) ตัวชี้วัดย่อยการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ พบข้อบกพร่องซึ่ง
เป็นข้อมูลจาก External พบว่า ประชาชนส่วนหนึ่งค่อนข้างเห็นด้วยว่า เคยได้ยินหรือรับทราบว่า
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เคยถูกเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง  และเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาโครงการหรือสัมปทานใด ๆ ของหน่วยงาน 

   2) ตัวชี้วัดความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย ในภาพรวมคะแนนอยู่ใน
ระดับสูง โดยมีตัวชี้วัดย่อยเพียงตัวเดียวเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย แต่ผลการ
วิเคราะห์คะแนนจาก Internal และ External ไม่สอดคล้องกัน พบข้อบกพร่องซึ่งเป็นข้อมูลจาก External 
พบว่า ประชาชนส่วนหนึ่งค่อนข้างเห็นด้วยว่า คู่สัญญาโครงการหรือสัมปทานใด ๆ ของหน่วยงานมีความ
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เกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์หรือมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้บริหารของหน่วยงาน นโยบาย/ทิศทาง/การ
ด าเนินงาน/การอนุมัติต่าง ๆ ของหน่วยงานถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอ านาจ ก่อให้เกิด
ประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  
 5.2.1.4 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร เป็นการประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและ
ทัศนคติในการปฏิบัติงานที่มีการปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจากรุ่น   
สู่รุ่น จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน รวมไปถึงกระบวนการของ
หน่วยงานในการปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม กระบวนการก าหนดแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน และ
กระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยภาพรวม ผลการประเมินคะแนน
อยู่ในระดับสูง เมื่อวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย และข้อค าถาม พบว่า 
 1) ตัวชี้วัดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ในภาพรวมคะแนน
อยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิเคราะห์คะแนนจาก Evidence – Based กับคะแนนจาก Internal ไม่
สอดคล้องกันและพบข้อบกพร่องทั้ง 2 ตัวชี้วัดย่อย คือ 
 1.1) ตัวชี้วัดย่อยแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพบ
ข้อบกพร่องซึ่งเป็นข้อมูลจาก Evidence – Based พบว่า หน่วยงานไม่แสดงหลักฐานการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 เพ่ือน ามาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ไม่มีผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
 1.2) ตัวชี้วัดย่อยการตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน พบข้อบกพร่องซึ่ง
เป็นข้อมูลจาก Evidence – Based พบว่า หน่วยงานไม่แสดงหลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือ
การบริหารงานที่โปร่งใส และไม่มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของ
หน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น  
 5.2.1.5 ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน เป็นการประเมินเกี่ยวกับกระบวนการ
ของหน่วยงานและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความส าคัญเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน ที่จะต้องก าหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการปฏิบัติงานตามคู่มือ
หรือมาตรฐานนั้นอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ รวมถึงการให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกัน มีคุณธรรมในการบริหารงานทั้งการบริหารงานบุคคล พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
พฤติกรรมของหัวหน้างานในการมอบหมายงาน ตลอดจนการให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมและ
อุปกรณ์ท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม ผลการประเมินคะแนนอยู่ในระดับสูง เมื่อวิเคราะห์ตาม
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย และข้อค าถาม พบว่า 
  1) ตัวชี้วัดมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมคะแนนอยู่ใน
ระดับต่ า แต่ผลการวิเคราะห์คะแนนจาก Evidence – Based กับคะแนนจาก External ไม่สอดคล้องกัน
และพบข้อบกพร่องทั้ง 2 ตัวชี้วัดย่อย คือ 
 1.1) ตัวชี้วัดย่อยมาตรฐานการปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่องซึ่งเป็นข้อมูลจาก 
Evidence – Based พบว่า หน่วยงานไม่แสดงหลักฐานคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
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และไม่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  ส่วนข้อมูล
จาก External พบว่า ประชาชนส่วนหนึ่งค่อนข้างไม่เห็นด้วยว่า เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานตาม
ระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้องอยู่เสมอ 
 1.2) ตัวชี้วัดย่อยความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่องซึ่งเป็นข้อมูล
จาก Evidence – Based พบว่า หน่วยงานไม่แสดงหลักฐานการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลักและระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
รวมถึงไม่มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก 
ส่วนข้อมูลจาก External พบว่า ประชาชนส่วนหนึ่งค่อนข้างไม่เห็นด้วยว่า เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ปฏิบัติงานโดย ยึดหลักความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 
 5.2.2 ประเด็นกำรปรับปรุง  

 จากการวิเคราะห์เพ่ือหาจุดบกพร่อง/จุดด้อยของหน่วยงาน โดยพิจารณาจากคะแนน
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย และข้อค าถาม รวมทั้ง วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคะแนนจากแบบส ารวจ 
Evidence - Based กับคะแนนจากแบบส ารวจ Internal และแบบส ารวจ External ว่ามีความสอดคล้อง
หรือไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ อย่างไร มีประเด็นที่หน่วยงานควรปรับปรุง รวมถึงประเด็นที่ควรเร่งรัด
แก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนี้ 
  5.2.2.1 ดัชนีควำมโปร่งใส มีประเด็นที่หน่วยงานควรเร่งรัดแก้ไขอย่างเร่งด่วนและ
ประเด็นที่หน่วยงานควรปรับปรุงในตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย คือ 
   1) ตัวชี้วัดการให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล มีประเด็นที่หน่วยงานควรปรับปรุง ใน
ตัวชี้วัดย่อยตัวชี้วัดย่อยการให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานควร
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ปรับข้อมูล
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล  

  2) ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นที่ควรเร่งรัดแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน รวมถึงประเด็นที่ควรปรับปรุง ในตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

   2.1) ตัวชี้วัดย่อยการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน หน่วยงานควรเร่งรัดแก้ไข
อย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการ
จัดท าแผนงาน/โครงการ และเปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ติดตามและ
ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  2.2) ตัวชี้วัดย่อยการจัดการเรื่องร้องเรียน หน่วยงานควรปรับปรุงเกี่ยวกับ
กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจน 
 5.2.2.2 ดัชนีควำมพร้อมรับผิด มีประเด็นที่หน่วยงานควรเร่งรัดแก้ไขอย่างเร่งด่วนและ
ประเด็นที่หน่วยงานควรปรับปรุงในตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย คือ 

  1) ตัวชี้วัดความพร้อมรับผิด มีประเด็นที่ควรเร่งรัดแก้ไขอย่างเร่งด่วน รวมถึง
ประเด็นที่ควรปรับปรุง ในตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
    1.1) ตัวชี้วัดย่อยความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน หน่วยงานควรปรับปรุง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานควรปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ  กระตือรือร้นเต็ม
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ความสามารถ โดยมุ่งผลส าเร็จของงาน ความพร้อมที่จะบริการหรือส่งมอบผลงานต่อสาธารณะตามที่
ก าหนดไว้ในพันธกิจ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบมากกว่าการท าธุระส่วนตัวในเวลาปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานพร้อมรับฟังการวิพากษ์
หรือติชมจากประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานพร้อมที่จะแสดง
ความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดหรือเกิดความเสียหาย  
   1.2) ตัวชี้วัดย่อยความพร้อมรับผิดในการบริหารงาน ประเด็นที่หน่วยงานควร
ปรับปรุงคือ ผู้บริหารของหน่วยงานพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากงานนั้นส่งผลกระทบและเกิด
ความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 

  2) ตัวชี้วัดเจตจ านงสุจริต ประเด็นที่หน่วยงานควรปรับปรุงคือ ผู้บริหารของ
หน่วยงานมีภาพลักษณ์ที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารงาน 
 5.2.2.3 ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน มีประเด็นที่หน่วยงานควร
เร่งรัดแก้ไขอย่างเร่งด่วนและประเด็นที่หน่วยงานควรปรับปรุงในตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย คือ 

  1) ตัวชี้วัดการทุจริตต่อหน้าที่ มีประเด็นที่ควรเร่งรัดแก้ไขอย่างเร่งด่วน รวมถึง
ประเด็นที่ควรปรับปรุง ในตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

   1.1) ตัวชี้วัดย่อยการรับสินบน ประเด็นที่หน่วยงานควรเร่งรัดแก้ไขอย่าง
เร่งด่วนคือ ประชาชนเคยได้ยินหรือรับทราบว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการรับสิ่งของ การอ านวยความ
สะดวก ความบันเทิง หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จากผู้ที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการ
ตอบแทนในอนาคต และควรปรับปรุงเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์
จากผู้อื่น  

   1.2) ตัวชี้วัดย่อยการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ ประเด็นที่ควร
เร่งรัดแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือ ประชาชนเคยได้ยินหรือรับทราบว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการใช้อ านาจ
หน้าที่เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา
โครงการหรือสัมปทานใด ๆ ของหน่วยงาน ส่วนประเด็นที่ควรปรับปรุงคือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
 5.2.2.4 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร มีประเด็นที่หน่วยงานควรเร่งรัดแก้ไขอย่าง
เร่งด่วนและประเด็นที่หน่วยงานควรปรับปรุงในตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย คือ 
   1) ตัวชี้วัดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน มีประเด็นที่ควร
เร่งรัดแก้ไขอย่างเร่งด่วน รวมถึงประเด็นที่ควรปรับปรุง ในตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

   1.1) ตัวชี้วัดย่อยแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หน่วยงาน
ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ การวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2559 เพ่ือน ามาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และควรปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานถูกน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
    1.2) ตัวชี้วัดย่อยการตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน มีประเด็นที่ควรแก้ไข
อย่างเร่งด่วน คือ การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดง
ถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น  
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 5.2.2.5 ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน มีประเด็นที่หน่วยงานควรเร่งรัดแก้ไข
อย่างเร่งด่วนและประเด็นทีห่น่วยงานควรปรับปรุงในตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย คือ 
  1) ตัวชี้วัดมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน มีประเด็นที่หน่วยงานควร
เร่งรัดแก้ไขอย่างเร่งด่วนและประเด็นที่หน่วยงานควรปรับปรุงในตัวชี้วัดย่อย คือ 
   1.1) ตัวชี้วัดย่อยมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีประเด็นที่ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
คือ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และควรปรับปรุงให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานตาม
ระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้องอยู่เสมอ 
   1.2) ตัวชี้วัดย่อยความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน ประเด็นที่ควรแก้ไขอย่าง
เร่งด่วนคือ มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการให้
ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน และมีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือ
ป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก และควรปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควรยึด
หลักความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ  
   
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ
อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งนี้ คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
 5.3.1.1 หน่วยงานควรให้ความส าคัญและก าหนดเป็นนโยบายในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส เพ่ือปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการท างานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด วิธีการประเมิน และ
เกณฑ์การประเมินในครั้งต่อไป แม้จะไม่มีหน่วยงานกลางเข้ามาตรวจสอบ ตลอดจนมีกลไก ก ากับ 
ติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และน าคะแนนส่วนนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี  
 5.3.1.2 หน่วยงานควรประกาศเจตจ านงสุจริตอย่างชัดเจนและปฏิบัติตามนโยบายการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเคร่งครัด รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
 5.3.1.3 หน่วยงานควรจัดท านโยบายเชิงรุกทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้แก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานและประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือร่วมกันป้องปราบการทุจริตทุกรูปแบบ โดยการ
ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
 5.3.1.4 หน่วยงานควรสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานเป็นประจ าทุกปี  ส่งเสริมการท างานตามหลัก     
ธรรมาภิบาล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเอาชนะความทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
 5.3.1.5 หน่วยงานควรก าหนดให้การเปิดเผยข้อมูล (open data) บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เน้นเปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ   
พ.ศ. 2540 โดยให้บริการเชิงรุก ตอบสนองความต้องการของประชาชน ยกระดับหน่วยงานให้มีความ
ทันสมัยตามแนวคิดของรัฐบาลที่จะพัฒนาระบบราชการไทยสู่ยุค 4.0 
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 5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระเพ่ือให้
การด าเนินงานของหน่วยงานมีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น มีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา/
ปรับปรุงการด าเนินงาน และแก้ไขข้อบกพร่องตามผลการประเมินทั้ง 5 ดัชนี ดังนี้ 
 5.3.2.1 ดัชนีด้ำนควำมโปร่งใส มีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน 
และแก้ไขข้อบกพร่องตามผลการประเมินของหน่วยงาน คือ 
  1) หน่วยงานควรมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ทางการเงิน สร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส เพ่ือให้
สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน  

 2) หน่วยงานควรก าหนดกลไกที่สามารถตอบค าถามกับสาธารณชนได้ เพ่ือให้
การทุจริตคอร์รัปชั่นกระท าได้ยากขึ้น และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น มีแบบฟอร์มแสดงความ
เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกับผู้เสนองาน ทั้งนี้ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือมกีารบันทึกขั้นตอนและรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบวิดีโอ หรือ
การแต่งตั้งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นคณะกรรมการ และมีการเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
 3) หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจครบทุกข้ันตอน เริ่มตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การจัดท า
แผน/โครงการ การด าเนินการ การตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ และการปรับปรุงแก้ไขพัฒนา
โครงการอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานอาจจัดท าประชาพิจารณ์หรือประชุมหมู่บ้ าน จัดรถประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่ ลงพ้ืนที่ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้เชี่ยวชาญ ท าการศึกษารายละเอียดทั้งด้านบวกและด้าน
ลบในรูปแบบของงานวิจัยที่เชื่อถือได้ ตลอดจนสอบถามความต้องการและความคิดเห็นของประชาชน 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประชาชน แต่งตั้งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นคณะกรรมการ
ร่วมกับหน่วยงาน และมีการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบ  

 4) หน่วยงานควรก าหนดมาตรการ กลไก หรือระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน
ของหน่วยงาน โดยเพิ่มช่องทางการร้องเรียนที่หลากหลาย ก าหนดมาตรการการคุ้มครองผู้ร้องเรียน เช่น 
ไม่เปิดเผยชื่อ ก าหนดรางวัล เพ่ือความปลอดภัยและสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ที่ให้ข้อมูลการทุจริตที่
เกิดข้ึนภายในหน่วยงาน และต้องมีกระบวนการจัดการและตอบสนอง ก ากับ ติดตามเรื่องร้องเรียนอย่าง
เหมาะสม อันแสดงถึงการให้ความส าคัญในการรับฟังเสียงสะท้อนหรือเรื่องร้องเรียนจากประชาชนหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 5) หน่วยงานต้องมีการประชาสัมพันธ์การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนรับทราบอย่าง
ต่อเนื่องและทั่วถึง เช่น การจัดหน่วยงานเคลื่อนที่ เสียงตามสายหมู่บ้าน การน าเทคโนโลยีการสื่อสาร
สมัยใหม่มาช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 5.3.2.2 ดัชนีด้ำนควำมพร้อมรับผิด มีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา/ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน และแก้ไขข้อบกพร่องตามผลการประเมินของหน่วยงาน คือ 
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 1) หน่วยงานควรแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มี
จิตบริการ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน และพร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ก าหนด
จรรยาบรรณวิชาชีพ ก าหนดให้ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 2) ผู้บริหารของหน่วยงานควรเป็นต้นแบบสุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและ
สาธารณชน มีทัศนคติและพฤติกรรมการบริหารงานซึ่งแสดงออกถึงความพร้อมที่จะรับผิดชอบผลจาก
การปฏิบัติงานของตนเองและผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน เช่น มีการเผยแพร่แผนงาน/
โครงการ งบประมาณ ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   3) หน่วยงานควรก าหนดมาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส บริหารตามหลักธรรมาภิบาลสากล เช่น จัดโครงการ/กิจกรรม
ของหน่วยงาน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ารับฟังร่วมกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ตลอดจนก ากับ 
ติดตาม ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้ บริหารและเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานต่อสาธารณชน 
 5.3.2.3 ดัชนีด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน มีแนวทางปฏิบัติในการ
พัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน และแก้ไขข้อบกพร่องตามผลการประเมินของหน่วยงาน คือ 

 1) หน่วยงานมีผู้บริหารเป็นต้นแบบสุจริต และก าหนดมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานรับสินบน สิ่งของ การอ านวยความสะดวก ความบันเทิง หรือสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ จากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ผู้บริหารคอยสอดส่อง ก ากับ ดูแล หากพบว่ามีการทุจริตในหน่วยงาน ต้องรีบด าเนินการ
แก้ไข และเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง 

 2) หน่วยงานควรสร้างความเชื่อม่ันว่า หน่วยงานปลอดจากการใช้ต าแหน่งหน้าที่
ในการเอื้อประโยชน์ อาทิ  

 2.1) เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เพ่ิมจ านวนผู้เสนองาน จัดท า
ทะเบียนประวัติ ศึกษาเปรียบเทียบผลงาน ความรับผิดชอบ การติดตามงาน ความต่อเนื่อง หรือ
ระยะเวลาในการส่งมอบของผู้เสนองานที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาโดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
โครงการร่วมเป็นคณะกรรมการ  

 2.2) พัฒนาดัชนีชี้วัดความสุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้มี
มาตรฐานในการวัดหรือให้คะแนนความสุจริตแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ และจัดให้มีการประเมินความ
สุจริตที่มีความเชื่อถือได้ภายในหน่วยงาน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบ  

 2.3) มีการตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมี
ความเกี่ยวข้องในเชิงทุน หรือเชิงบริหาร หรือความสัมพันธ์ในเชิงเครือญาติกับผู้ที่เสนอราคา/เสนองาน
หรือไม่  
 3) หน่วยงานควรสร้างความเชื่อม่ันว่า หน่วยงานปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 
โดยอาจก าหนดนโยบาย มาตรการ จัดท าแบบฟอร์ม ตรวจสอบความสัมพันธ์และทรัพย์สินของผู้บริหาร
ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการด าเนินโครงการ และให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบว่าผู้บริหารไม่มีความเกี่ยวข้องกับคู่สัญญาโครงการในเชิงทุน หรือเชิงบริหาร 
หรือความสัมพันธ์ในเชิงเครือญาติ ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันการให้ผลประโยชน์ตอบแทนและการถูกแทรกแซง
จากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอ านาจในรูปแบบต่าง ๆ 
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 5.3.2.4 ดัชนีด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร มีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา/ปรับปรุง
การด าเนินงาน และแก้ไขข้อบกพร่องตามผลการประเมินของหน่วยงาน คือ 
 1)  ควรมีการด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน อาทิ  

 1.1) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานทุก
ปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และมีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมอย่างเป็น
รูปธรรม 

 1.2) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามคู่มือและสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการ
ประชุมหรือสัมมนาหรือการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันในหน่วยงาน และน าไปใช้ประโยชน์เป็น
แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

 1.3) ก าหนดขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นรูปธรรมและด าเนินการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน
และข้อเสนอแนะ  

 1.4) จัดกิจกรรม/โครงการที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการ
บริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น เช่น จัดให้มีการพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานด้วยการเข้าร่วมสัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน เพ่ือให้ความรู้และตระหนักถึงความส าคัญเกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 1.5) สร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เช่น เครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชน 

 1.6) ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น จัดท าเป็นบันทึกผลการตรวจสอบเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานโดยระบุว่า เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานหรือผู้ชนะ
การประกวดราคา 

 2) หน่วยงานควรจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยอาจจะก าหนดให้ทุกฝ่าย/แผนกจัดท ากลยุทธ์ระยะสั้น
และระยะยาว ด้านการปลูกฝังค่านิยมสุจริต ตลอดจนก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนดังกล่าว โดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการประสานพลังระหว่างภาครัฐและ
ภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
  3)  หน่วยงานควรก าหนดมาตรการตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงานอย่างเป็น
รูปธรรม เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อม่ันในการท างานให้กับหน่วยงาน เช่น  
 3.1) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มและกลุ่มดังกล่าวต้องมีความเข้มแข็ง        
มีอิสระในการท างาน และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันการทุจริต รวมถึงมีกระบวนการ
ลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ท่ีกระท าการทุจริตอย่างจริงจัง 
  3.2) ส่งเสริมให้มีการท างานอย่างบูรณาการร่วมกับ เครือข่ายหรือกลุ่ม
ภายนอก อาทิ ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ (ภตช.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น 
(ประเทศไทย) ชมรมหมาเฝ้าบ้าน และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
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 5.3.2.5 ดัชนีด้ำนคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน มีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา/
ปรับปรุงการด าเนินงาน และแก้ไขข้อบกพร่องตามผลการประเมินของหน่วยงาน คือ 

 1) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานควรปฏิบัติงานตามกฎหมาย คู่มือ ระเบียบ ขั้นตอน
อย่างเคร่งครัด มีมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้องอยู่เสมอ สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม
เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐยุคใหม่ น านวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและการรับรู้ต่อสาธารณชนเกี่ยวกับ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  2) หน่วยงานควรก าหนดระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการ  
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักและภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือความเป็นธรรมในการ
ปฏิบัติงาน จัดให้มีกิจกรรมสร้างความรักความผูกพันต่อองค์การหรือกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือสร้างความ
เข้าใจระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เช่น การประชุมเพ่ือสรุปปัญหาการปฏิบัติงาน หรือการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ เพื่อยกระดับการรับรู้ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน  


