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ค าน า 
 

 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment - ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มุ่งหวังให้เกิดการ
บริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐ และให้มีการจัดระดับ ( Integrity 
Assessment) ตามผลท่ีได้รับจากการประเมิน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานน าข้อมูลผลการประเมินไป
ช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานตนเองได้
อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตของประเทศในภาพรวมได้  
อีกด้วย 
  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  (Integrity and Transparency 
Assessment - ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากดัชนีท้ัง 
๕ ดัชนี ได้แก่ ๑) ดัชนีความโปร่งใส ๒) ดัชนีความพร้อมรับผิด ๓) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน ๔) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ ๕) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  

โดยประเมินผลจากแหล่งข้อมูลสาคัญ ๓ แหล่ง ได้แก่ ๑) บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานภาครัฐ 
(Internal) ๒) ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) และ ๓) จากข้อมูลเอกสาร/หลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการด าเนินการได้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากรับ
ความร่วมมือจากหลายฝ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะผู้ด าเนินการประเมิน
ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งให้ความร่วมมือ ในการ
ประเมินเป็นอย่างดี และขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย  จังหวัด
นครราชสีมา ท่ีอ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลภาคสนามครั้งนี้ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าการประเมินผลครั้งนี้จะเป็นการ
สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานอย่าง
ได้ผล เพื่อขับเคล่ือนให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลร่วมกันต่อไป 
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                   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
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  หน้า 
ค าน า  
สารบัญ  
สารบัญตาราง  
สารบัญแผนภาพ  
บทที่ ๑ บทน า ๑ 
 หลักการและเหตุผล ๑ 
 วัตถุประสงค์ของโครงการ ๓ 
 ขอบเขตการด าเนินงาน ๓ 
 ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีคาดหวัง ๕ 
บทที่ ๒ กรอบแนวคิด ๖ 
 กรอบแนวคิดการประเมิน ๖ 
 ข้อมูลท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ๑๑ 
บทที่ ๓ ระเบียบวิธีวิจัย ๑๗ 
 วิธีการศึกษาวิจัย ๑๗ 
 กลุ่มประชากรเป้าหมายและการคัดเลือกตัวอย่าง ๑๘ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย ๒๗ 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ๒๑ 
 การประมวลผลและเกณฑ์การประเมิน ๒๓ 
 ขั้นตอนการด าเนินงานและแผน ๒๕ 
บทที่ ๔ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
๒๙ 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

๒๙ 

 ผลการรวบรวมข้อเสนอแนะจากแบบส ารวจ ๔๒ 
บทที่ ๕ สรุปและอภิปรายผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
๔๓ 

 สรุปผลการประเมิน ๔๔ 
 อภิปรายผลการประเมิน ๔๖ 
 ข้อเสนอแนะ        ๔๘ 
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สารบัญตาราง 
  หน้า 
ตารางท่ี ๒.๑ จ านวนหมู่บ้านและจ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล

เกษมทรัพย์ 
๑๒ 

ตารางท่ี ๒.๒ รายช่ือผู้ด ารงต าแหน่งฝ่ายบริหาร ๑๒ 
ตารางท่ี ๒.๓ รายช่ือผู้ด ารงต าแหน่งฝ่ายนิติบัญญัติ ๑๓ 
ตารางท่ี ๓.๑  สรุปการให้คะแนนตามแบบส ารวจ ๒๓ 
ตารางท่ี ๓.๓  แผนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๘ 

ตารางท่ี ๔.๑ จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ๓๐ 
ตารางท่ี ๔.๒ จ านวนและร้อยละของบุคลากรในหน่วยงาน ๓๑ 
ตารางท่ี ๔.๓ จ านวนและร้อยละของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓๒ 
ตารางท่ี ๔.๔ ตารางรายละเอียดคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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แผนภาพที่ ๔.๒   สรุปผลการประเมินคุณธ รรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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แผนภาพที่ ๔.๓ กราฟเส้นแสดงคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
 

๓๖ 
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บทที่ ๑ 
บทน า 

 
๑.๑ หลักการและเหตุผล 
 
 ภายใต้บริบทของประเทศไทยท่ีต้องเผชิญหน้าท่ามกลางความเปล่ียนแปลงในกระแส
โลกาภิวัฒน์ท่ีปรับเปล่ียนไปอย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อน ท าให้กระบวนการพัฒนาการด้าน
ต่างๆ ของประเทศขาดความสมดุลและก่อให้เกิดสภาพปัญหาท่ีต่อเนื่องเกี่ยวพันกันหลายด้าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันท่ีส่ังสมติดต่อกันมายาวนานต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน  
ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรวมถึง
ภาพลักษณ์และความเช่ือมั่นต่อสายตาของประชาคมโลก การท่ีประเทศไทยยังคงต้องประสบกับ
สภาพปัญหาดังกล่าวท่ีนับวันจะมีรูปแบบของการกระท าความผิดทุจริตคอร์รัปชันท่ีหลากหลายมิติ
และทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ อีกท้ังประเทศไทยมีภาพลักษณ์เรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ันในทาง
ลบ โดยมีคะแนนดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ัน (Corruption Perception Index-CPI) ท่ีจัดท าโดย
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International-TI) ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔-
๒๕๕๖ อยู่ท่ี ๓.๒-๓.๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐ 
 แม้ว่ารัฐบาลทุกยุคทุกสมัย พยายามท่ีจะปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการจัดต้ัง
หน่วยงานเพื่อท าหน้าท่ีนี้โดยเฉพาะ เช่น ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) มีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมและลงโทษข้าราชการประจ า และในปี  
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้มีการปรับเปล่ียนบทบาทของ ป.ป.ป. ไปเป็นส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช) เพื่อสร้างกรอบในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
ให้ครอบคลุมไปถึงฝ่ายการเมือง พร้อมกับการให้อ านาจส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)   

เข้าตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดินมากขึ้น แต่ดูเหมือนว่ายิ่งมีการป้องกัน ปราบปราม ก็ยิ่งท า
ให้ รูปแบบและพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชันเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ (สุพรรณี ไชยอ าพร และศิริน
ทิพย์ อรุณเรื่อ, ม.ป.ป. : ๑๘๕ -๑๘๖) โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรใหม่ คือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งพบว่า มีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันรุนแรงมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ และ
มีรูปแบบท่ี แตกต่างจากการทุจริตคอร์รัปชันในองค์การภาครัฐอื่นๆ และก าลังเป็นประเด็นร้อนท่ี
โจษจันกันมาก คือ มีข้อกล่าวหาต่อนักการเมือง ข้าราชการ และนักการเมืองท้องถิ่นว่ามีพฤติกรรม
ในเชิงทุจริต คอร์รัปชันท่ีมีการกระท าในหลายรูปแบบท้ังในแง่การยักยอก การแอบเอางบประมาณ 
หรือทรัพย์สินของรัฐไปเป็นของตน การเลือกจ้างและการท าสัญญาจ้างหรือให้สัมปทานเฉพาะพรรค
พวกผู้สนับสนุนตนเท่านั้น การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐเอื้อประโยชน์ให้บริษัทของตนเอง 
และพรรคพวก ผลประโยชน์ขัดแย้ง หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) และการเอื้อ
ประโยชน์ (Trading Influence) การท่ีบริษัทให้สัญญาจะให้ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐในทางอ้อม 
เช่น ให้ต าแหน่งในบริษัทเมื่อเจ้าหน้าท่ีรัฐผู้นั้นปลดเกษียณ หรือพ้นจากต าแหน่งให้ต าแหน่งแก่ญาติ 
ตลอดจนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการสมยอมราคาเป็นต้น (โกวิทย์ พวงงาม, ๒๕๔๙) 
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          จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ 
จึงไ ด้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒  
(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) โดยก าหนดแนวทางเพื่อยกระดับมาตรฐานความสุจริต ระดับคุณธรรม  
และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐไว้ในยุทธศาสตร์ท่ี ๔ “พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต” เนื่องจากเป็นประเด็นท่ีส่งผลโดยตรงต่อดัชนี CPI โดยมี
เป้าประสงค์ท่ีต้องการเพิ่มคะแนนดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ันของไทยให้ถึง ๕๐ คะแนน  
จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้ การยกระดับมาตรฐานความสุจริต คุณธรรม  
และความโปร่งใสเป็นแนวทางท่ีสอดคล้องกับแนวนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาลท่ีได้แถลง
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
และยุทธศาสตร์ส านักงาน ป.ป.ท. (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ สร้างกลไกการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพรวมท้ังสอดคล้องกับแผน
แม่บทในการป้องกันการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑)   
      โครงการพัฒนาความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment-
ITA) โดยบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน ( Integrity Assessment) 
หน่วยงานภาครัฐท่ีน ามาจากแนวคิดของสาธารณรัฐเกาหลี และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐเข้าด้วยกัน เพื่อให้การประเมินคุณธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครื่องมือ
การประเมินท่ีผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception based) เข้ากับหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence based) โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรมในหน่วยงาน
ภาครัฐ และให้มีการจัดระดับ Integrity Assessment ตามผลท่ีได้รับจากการประเมินดังกล่าว 
เพื่อให้แต่ละหน่วยงานน าข้อมูลผลการประเมินไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสมรวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
ป้องกันการทุจริตของประเทศได้อีกทางหนึ่ ง โดยมอบหมายให้ส านักงานป.ป.ท. ร่วมกับ  
ส านักงาน ป.ป.ช. รับผิดชอบด าเนินการประเมินในหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 จากโครงการดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ กับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
(Integrity & Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทางส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐและดัชนีวัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐของสานักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกัน เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของส านักงาน ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครื่องมือการประเมินท่ีผนวก
หลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-
Based) เข้าด้วยกัน โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และการจัดระดับ ของ Integrity Assessment   
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 ท้ังนี้เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการด าเนินงานด้วยแนวคิดของการมีคุณธรรม
และความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จึงเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งท่ีเข้าร่วมโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดนครราชสีมา โดยน าผลท่ีได้รับจากการประเมินดังกล่าวเพื่อใช้ใน
การก าหนดนโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต ตลอดท้ังพัฒนาคุณธรรมและ
ความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ให้มีภาพลักษณ์ท่ีดีขึ้นในอนาคต อันจะ
น าไปสู่การสร้างความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการต่อต้าน การทุจริตอย่างเป็นระบบ  
และส่งผลดีต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป ตามหลัก คุณธรรม 
และความโปร่งใส น ามาซึ่งประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไปในอนาคต  
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
       ๑.๒.๑  เพื่อประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
       ๑.๒.๒  เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะแก่องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา ส าหรับการปรับปรุงหรือพัฒนาเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน  
       ๑.๒.๓  เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นแก่หน่วยงานท่ีเข้ารับการ
ประเมิน ในการน าไปปรับปรุงกระบวนการ แบบประเมิน และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่าผลการประเมินสะท้อนภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 
๑.๓  ขอบเขตการด าเนินงาน  
 ขอบเขตการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ประกอบไปด้วยขอบเขต 
๔ ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านพื้นท่ีด้านระยะเวลา และด้านวิธีการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้  
 ๑.๓.๑ ด้านเนื้อหา  
       การวิจัยและติดตามประเมินผลในการด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมฯ  
มีการใช้กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ประกอบไปด้วย ๕ ดัชนีช้ีวัด ดังนี้  
      ๑) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) หมายถึง การปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจของหน่วยงานท่ีมีความโปร่งใสการมีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมา  
ภิบาล (Good Governance) ด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ี
โดยประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ใน
การรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิง
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ประจักษ์ (Evidence - Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์ 
      ๒)  ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) หมายถึง การปฏิบัติราชการ
ตามภารกิจของเจ้าหน้าท่ีมีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนโดยค านึงถึงความส าเร็จของ
งานดัชนีนี้จะวัดระดับความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหน้าท่ี (Accountability on Duties)  
ของผู้ปฏิบัติงาน โดยประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม
ประสบการณ์ในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ และจากความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าท่ีภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ท่ีมีต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
     ๓)  ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 
หมายถึง พฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีการด าเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใสเป็นไปตาม
กระบวนการมาตรฐานในระหว่างการส่งมอบบริการหรือขั้นตอนการให้บริการไม่เลือกปฏิบัติ  
โดยประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ใน
การรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ และจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ท่ีมีต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนข้อมูลจาก
ส านักงาน ป.ป.ช และ ป.ป.ท. ในการช้ีมูลความผิด 
    ๔)  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ( Integrity Culture Index) หมายถึง
หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานท่ียึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตาม
ประมวลจริยธรรมจรรยาวิชาชีพและมีระบบการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประเมิน
จากความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์และจากข้อมูลเอกสาร/
หลักฐาน เชิงประจักษ์ (Evidence - Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
   ๕)  ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) หมายถึงระบบ
การบริหารงานของหน่วยงานท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดียึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม โดยประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  
จากความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ท่ีมีต่อการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐาน เชิงประจักษ์ (Evidence - Based) บนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
  ๑.๓.๒ ด้านพื้นที่ด าเนินงาน  
       พื้นท่ีในการด าเนินงาน คือ องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 
 ๑.๓.๓ ขอบเขตด้านระยะเวลาในการด าเนินงาน  
       ระยะเวลาในการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
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(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) โดยมีการด าเนินงานติดตามผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ มีระยะเวลา ๖ เดือน คือ กันยายน ๒๕๖๐ – กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
 ๑.๓.๔  ขอบเขตด้านวิธีการศึกษา  
        การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (Integrity & Transparency Assessment: 
ITA) ใช้วิธีวิจัยท่ีส าคัญ ๒ วิธี คือ  
       ๑)  การวิจัยจากเอกสาร (Document Research)  โดยจัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร
หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบส ารวจ Evidence-Based Integrity & Transparency 
Assessment โดยให้หน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมินตอบค าถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน กระบวนการ 
หรือกิจกรรมท่ีหน่วยงานด าเนินการจริงและมีหลักฐานประกอบท่ีมีคุณลักษณะท่ีดีตามหลักธรรมา- 
ภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
       ๒)  การวิจัยจากแบบส ารวจกลุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research)  โดย
จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็น ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์จากกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบค าถาม
ตามแบบส ารวจ External Integrity & Transparency Assessment และแบบส ารวจ Internal 
Integrity & Transparency Assessment เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กระบวนการและพฤติกรรมของ
บุคคลในหน่วยงานภาครัฐ เรื่อง ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรและคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน โดยมีการก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างให้สอดคล้องเหมาะสมและมีลักษณะของความเป็นตัวแทนท่ีดี 
 
๑.๔ ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง  
 

       ๑.๔.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
มีความตระหนักในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานมากขึ้น  
       ๑ .๔ .๒   เ จ้ าหน้ า ท่ี ใน อ ง ค์ก ารบริ ห า ร ส่ วน ต าบล เกษมทรั พย์  อ า เภอปั ก ธ ง ชั ย  
จังหวัดนครราชสีมาให้ความส าคัญและถือปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณและจริยธรรม
เพิ่มข้ึน  
       ๑.๔.๓  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ได้ข้อมูลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อน าไปพัฒนาการ
ด าเนินงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและยกระดับการสร้างระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาพลักษณ์ท่ีดีขึ้นในอนาคต 
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บทที่ ๒ 
กรอบแนวคิด 

 
 การศึกษาการติดตามประเมินผลในการด า เนินการโครงการประเมิน คุณธรรม  
และความโปร่งใสการด าเนินงานขององค์การบริการส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีกรอบแนวคิดในการประเมินและข้อมูลท่ัวไปขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
สาระท่ีส าคัญ ๒ ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนท่ี ๑ กรอบแนวคิดการประเมิน 
 ส่วนท่ี ๒ ข้อมูลท่ัวไปขององค์การบริการส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 โดยมีรายละเอียดในแต่ละส่วนดังนี้ 
 
๒.๑ กรอบแนวคิดการประเมิน 

    การก าหนดกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(Integrity and Transparency Assessment : ITA)) ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.  ๒๕๖๐ เป็นการประมวลและวิเคราะห์องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องมาสรุปเป็นองค์ประกอบหลักของ
การด าเนินการประเมินให้เกิดเป็นฐานคิดแบบธรรมาภิบาลในการประเมิน ท่ีมีความเช่ือถือได้จาก
การใช้องค์ความรู้ท่ีเป็นมาตรฐาน และมีกลไกแสดงความโปร่งใสการด าเนินงาน สามารถตรวจสอบ
คุณภาพของระบบการประเมินได้ท้ังทางวิชาการและเชิงประจักษ์ ซึ่งมีแหล่งท่ีมาจากการศึกษาองค์
ความรู้ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และ เอกสารขอบเขตการด าเนินงาน (Term of Reference : TOR) 
การจ้างท่ีปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จังหวัดนครราชสีมา สรุปเป็นกรอบแนวคิดประกอบด้วย กรอบการประเมินและองค์ความรู้สนับสนุน
การก าหนดกรอบการประเมิน แบ่งเป็น ๕ ดัชนีดังต่อไปนี้ 
   ๒.๑.๑  ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจ
ของหน่วยงานท่ีมีความโปร่งใสการมีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือหลัก  ธรรมา 
ภิบาล (Good Governance) ด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ี
โดยท าการประเมินเกี่ยวกับเรื่องต่างๆดังนี้ 

       ๑)  ความสามารถในการให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานอย่างชัดเจนถูกต้อง
และครบถ้วนรวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆของหน่วยงาน
ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 

       ๒) การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างท่ีจะต้องด าเนินการและส่งเสริมให้เกิด
ความโปร่งใสในทุกขั้นตอนตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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      ๓) การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในขั้นตอน
ต่างๆของหน่วยงานต้ังแต่การแสดงความคิดเห็นร่วมวางแผนและจัดท าแผนงานร่วมด าเนินการ  
และร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน 

      ๔) การด าเนินการ/การจัดการกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
อันไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าท่ี   
      ๒.๑.๒  ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) หมายถึงการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจของเจ้าหน้าท่ีมีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนโดยค านึงถึงความส าเร็จของงาน
ดัชนีนี้จะวัดระดับความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหน้าท่ี  (Accountability on Duties)  
ของผู้ปฏิบัติงานคือเจ้าหน้าท่ีของรัฐในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับความพร้อมในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าท่ีและพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐโดยมุ่งผลส าเร็จของงานโดยท า
การประเมินเกี่ยวกับเรื่องต่างๆดังนี้ 
                 ๑) พฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีแสดงถึงการ
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีอย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ 
                 ๒) การปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความถูกต้องตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับต่างๆอย่างครบถ้วนและเคร่งครัดกล้าหาญท่ีจะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงาน 
                 ๓) การก าหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารที่จะต้องมีเจตจ านงในการบริหารงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริตและพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาดเพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่สังคมว่าการ
ขับเคล่ือนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
      ๒.๑.๓  ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index)
หมายถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีการด าเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใสเป็นไปตาม
กระบวนการมาตรฐานในระหว่างการส่งมอบบริการหรือขั้นตอนการให้บริการไม่เลือกปฏิบัติเมื่อ
ได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตนกลุ่มหรือพวกพ้องหาก
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานมีพฤติกรรมเหล่านี้มากและเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานปฏิบัติงานตาม
กระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการด้วยความเป็นธรรมแล้วก็จะส่งผลให้หน่วยงานมี
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานโดยท าการประเมินเกี่ยวกับเรื่องต่างๆดังนี้ 
                 ๑) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีเป็นพฤติกรรมท่ีเข้าข่ายการทุจริตต่อ
หน้าท่ีเช่นการเรียกรับเงินส่ิงของหรือผลประโยชน์ใดๆจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อแลกกับการ
ปฏิบัติงานของตนเองหรือการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี/การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีของตนเองอย่าง
ไม่เป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองพวกพ้องของตนหรือผู้อื่นผู้ใด 
                 ๒) การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหารที่เป็นพฤติกรรมท่ีเข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบายซึ่ง
มีลักษณะเป็นการทุจริตท่ีเกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเป็นหน่วยธุรกิจเอกชนเพื่อเอื้อผลประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของ
หน่วยงานแลกเปล่ียนกับการก าหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆของผู้บริหารของหน่วยงาน 
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      ๒.๑.๔  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) หมายถึงหน่วยงาน
ภาครัฐมีการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานท่ียึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวล
จริยธรรมจรรยาวิชาชีพและมีระบบการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพโดยท าการประเมิน
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆดังนี้ 

๑) พฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานท่ีมีการปลูกฝังส่ังสอนหรือถ่ายทอดแก่กัน
ของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานจนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน  
ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านั้นควรจะเป็นการปฏิบัติตนหรือทัศนคติท่ีดีเป็นการกล่อมเกลาทางสังคม 
(Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตต่างๆในหน่วยงานจนกระท่ังไม่ทนต่อการทุจริต
และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) ส่งผลท าให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานเกิดความ
อายหรือความกลัวที่จะกระท าการทุจริตได้ 

๒) กระบวนการของหน่วยงานท่ีจะต้องปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทาง
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ซึ่งถือเป็นการป้องกันการทุจริต
ต้ังแต่รากฐานของพฤติกรรมการทุจริต 

๓) กระบวนการของหน่วยงานท่ีมีการก าหนดแผนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในหน่วยงาน 

๔) การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในท่ีเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท า
ให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานเห็นความส าคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริตจนก่อให้เกิด
เป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้ 
        ๒.๑.๕  ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) หมายถึงระบบ
การบริหารงานของหน่วยงานท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดียึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมดัชนีนี้เป็นการวัดระบบการบริหารงานภายในหน่วยงานใน
เรื่องของการบริหารงานบุคคล (Personnel Management) ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ได้แก่การสรรหาการพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษย์การบริหารงบประมาณ  (Budget 
Execution) ยึดหลักความคุ้มค่า หมายถึง หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ราชการและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณและความเป็นธรรมในการ
มอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) ยึดหลักการค านึงถึงความรู้ความสามารถและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานโดยท าการประเมินเกี่ยวกับเรื่องต่างๆดังนี้ 

๑) กระบวนการของหนว่ยงานท่ีแสดงถึงการให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานโดยการ
ก าหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

๒) พฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอและจะต้องเป็นการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 

๓) กระบวนการของหน่วยงานท่ีแสดงถึงการมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล
ภายในหน่วยงานท้ังในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเช่นการบรรจุแต่งต้ังโยกย้ายพิจารณาความดี
ความชอบ เป็นต้น กระบวนการสร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้าในสายงานและในด้านการพัฒนา
สมรรถนะเจ้าหน้าท่ี 
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๔) กระบวนการของหน่วยงานท่ีแสดงถึงการมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและจะต้องพิจารณาใช้จ่ายในส่ิงท่ีจ าเป็นต่อ
การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด 

๕) พฤติกรรมของหัวหน้างานท่ีแสดงถึงการมีคุณธรรมในการส่ังงานหรือมอบหมาย
งานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีจะต้องค านึงถึงขอบเขตอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายของผู้รับมอบหมาย
งานมีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเท่าเทียมมีการส่ือสารและเอาใจใส่ติดตามใน
การมอบหมายงานท่ีได้มอบหมายไปตลอดจนรับผิดชอบในผลของงานท่ีได้มอบหมายไปด้วย 

๖) กระบวนการของหน่วยงานท่ีแสดงถึงการให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้ออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 
          แสดงภาพกรอบแนวคิดตามแผนภาพที่ ๒.๑ 
 
 

 
 
แผนภาพท่ี ๒.๑ :  กรอบความคิดในการประเมิน 
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 โดยสรุปแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  ได้ก าหนดดัชนีในการประเมินท่ีค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และ
วัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดขึ้นภายในหน่วยงานภาครัฐ 
สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร 
หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับส่ิงของต่างๆ ท่ีเอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้นวิธีการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรท่ีน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นส่ิงท่ี
ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นส่ิง
ท่ียากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นส่ิงส าคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปล่ียนแปลงเพื่อ
น าไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริต
และปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ถือเป็น
จุดเริ่มต้นในการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร โดยให้ความส าคัญกับการด าเนินงานท่ี
มีความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน วัฒนธรรมคุณธรรมใน
องค์กร และคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน หน่วยงานจะทราบถึงประเด็นในการแก้ไข ปรับปรุง 
และพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรท่ีจะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้สูงขึ้น ได้รับการยอมรับจากผู้รับบริการจากทุกภาคส่วน และเป็นหน่วยงานภาครัฐ
ต้นแบบในการด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ต่อไป และผลท่ีเกิด
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจะเป็นกลไกใน
การป้องกันการทุจริตของประเทศ เป็นโครงการส าคัญท่ีจะส่งผลต่อการจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์
ของประเทศ (Corruption Perception Index: CPI) โดยองค์กรความโปร่งใสนานาชาติ ให้มี
คะแนนเพิ่มข้ึนน าไปสู่การจัดอันดับท่ีดีขึ้นได้อีกทางหนึ่ง   
 
๒.๒ ข้อมูลทั่วไปขององคก์ารบรกิารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 

 การศึกษาข้อมูลท่ัวไปขององค์การบริการส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา ประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐานท่ีส าคัญ แบ่งออกเป็น ๒ ประเด็นหลักได้แก่ 
 ๑. สภาพทางภูมิศาสตร์ ประกอบไปด้วย ท่ีต้ัง ลักษณะภูมิประเทศ 
 ๒. ข้อมูลองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ อาณาเขตและจ านวนหมู่บ้าน โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น  ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสาธารณสุข ด้านการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ด้านส่ิงแวดล้อมและด้านการเงินการคลัง ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ 
 มีรายละเอียดแต่ละประเด็นดังนี้ 
      ๑. สภาพทางภูมิศาสตร์ 
 ๑.๑  ท่ีต้ัง ต าบลเกษมทรัพย์ ต้ังอยู่บนท่ีราบสูงโคราช ระหว่างบริเวณเส้นละติจูด ๑๔-๑๕ 
องศาเหนือลองติดจูด ๑๐๒-๑๐๓ องศาตะวันออก อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ๒๐๐-๒๒๓ 
เมตรบริเวณตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันออกของพื้นท่ีอ าเภอปักธงชัย ซึ่งอยู่ห่างจากท่ีว่าการ
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อ าเภอปักธงชัย มาทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร  มีส านักงานต้ังอยู่เลขท่ี ๓๕ หมู่ท่ี ๑ 
บ้านหนองศาลา ต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิประเทศของต าบลเกษมทรัพย์อ าเภอปักธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะสภาพพื้นท่ีเป็นแบบราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อยมีความ 
ลาดชัน ๐-๕ เปอร์เซ็นต์และอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ประมาณ ๒๐๐-๒๒๓ เมตร 
          ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะอากาศท่ัวไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมท่ีพัดประจ า
เป็นฤดูกาลมี ๒ ชนิด ได้แก่ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยเริ่มต้ังแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคม 
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ลมมรสุมนี้มีแหล่งก าเนิดมาจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบ
ประเทศมองโกเลียและประเทศจีน จะพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแห้งแล้งส่วนลมมรสุมอีกชนิด
หนึ่ง คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยเริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งพัด
ออกจากศูนย์กลางเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ และเปล่ียนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ เมื่อพัดข้ามเส้น
ศูนย์สูตรซึ่งจะพัดเอามวลอากาศช้ืนจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย มีผลท าให้บริเวณต าบล
เกษมทรัพย์มีเมฆมากอากาศชุ่มช้ืนและมีฝนตกชุกท่ัวไป ฤดูกาลของต าบลเกษมทรัพย์ โดยท่ัวไปแล้ว
เมื่อพิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทยแบ่งออกได้เป็น ๓ ฤดู ดังนี้ 
       ๑.ฤดูหนาว  เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ระยะนี้เป็นช่วงท่ีได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมต าบลเกษมทรัพย์ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนาน
ราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปล่ียนฤดูกาลจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอนอาจ
เริ่มมีอากาศเย็น หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง ซึ่งในบางปีฤดูหนาวอาจเริ่มต้นช้ากว่าก าหนด ท้ังนี้
ขึ้นอยู่กับความกดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ีแผ่ลงมาปกคลุมมีผลท าให้เกิดภาวะอากาศหนาวเย็น
และแห้งแล้ง 
       ๒.ฤดูร้อน เริ่มต้นต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วง
เปล่ียนจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และเป็นระยะท่ีขั้วโลกเหนือหัน
เข้าหาดวงอาทิตย์ โดยเฉพาะเดือนเมษายน บริเวณต าบลเกษมทรัพย์ ดวงอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะในเวลา
เท่ียงวัน ท าให้ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์เต็มท่ี สภาวะอากาศจึงร้อนอบอ้าวทั่วไป ในฤดูนี้แม้ว่า
โดยท่ัวไปจะมีอากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม
ถึงประเทศไทยตอนบน ท าให้เกิดการปะทะกันของมวลอากาศเย็นกับมวลอากาศเย็นกับมวลอากาศ
ร้อนท่ีปกคลุมอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก
ก่อให้เกิดความเสียหายได้พายุฝนฟ้าคะนองท่ีเกิดขึ้นในฤดูนี้มักเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพายุฤดูร้อน 
      ๓.ฤดูฝน 
 เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงท่ีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็น
ลมร้อนและช้ืน จากมหาสมุทรอินเดีย พัดปกคลุมประเทศไทย และร่องความกดอากาศต่ า (ร่องฝน)  
ท่ีพาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย และจะเล่ือนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน 
ท าให้ต าบลเกษมทรัพย์มีฝนตกชุกท่ัวไป และประมาณปลายเดือนมิถุนายนร่องความกดอากาศต่ า 
(ร่องฝน) จะพาดผ่านบริเวณประเทศจีนตอนใต้ ท าให้ฝนลดลงระยะหนึ่ง และเรียกว่าฝนท้ิงช่วงซึ่ง
อาจนานประมาณ ๑– ๒ สัปดาห์ หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรง และมีฝนน้อยนานนับเดือนในเดือน
กรกฎาคมปกติร่องความกดอากาศ (ร่องฝน) จะเล่ือนกลับลงมาทางใต้พาดผ่านบริเวณต าบลเกษม
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ทรัพย์อีกครั้งหนึ่งท าให้มีฝนตกชุกต่อเนื่องอีกจนกระท่ังมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปกคลุม
แทนท่ีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ประมาณกลางเดือนตุลาคม ท าให้เกิดอากาศเย็นและมีฝนลดลง 
          ๒. ข้อมูลองค์กรและโครงสร้าง 
              ๒ .๑  ข้ อมู ลอง ค์กร  ต าบลเกษมทรัพย์  เป็นต าบลหนึ่ ง ขอ งอ า เภอปักธง ชั ย   
จังหวัดนครราชสีมา  แยกออกมาจากต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  และได้ยก
ฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อวันท่ี  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๐   
              ๒.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจและ จุดมุ่งหมาย 
        วิสัยทัศน์  
              “ทางสัญจรแข็งแรงคงทน ประชาชนอยู่ดีกินดี มีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ ส่ิงปฏิกูลไม่มี” 
        พันธกิจ  
                             ๑.  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
                          ๒.  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
                          ๓.  ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
                          ๔.  คุ้มครองดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
  ๒.๓ อาณาเขตและจ านวนหมู่บ้าน พื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์มี
พื้นท่ีท้ังส้ิน ๑๐.๔  ตารางกิโลเมตร  มีจ านวนหมู่บ้าน ๙ หมู่บ้าน  
 
ตารางท่ี ๒.๑ จ านวนหมู่บ้านและจ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 
                  ๒.๔   ผู้บริหารองค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ แบ่งการบริหารออกเป็น ๒ 
ส่วน คือ ฝ่ายบริหาร และ ฝ่ายนิติบัญญัติ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
  
 
 
 

ล าดับ ชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร ชื่อผู้น าชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน 
๑ บ้านหนองศาลา ๕๐๕ นายเสนาะ  รอดประเสริฐ 
๒ บ้านเกษม ๓๖๖ นางสาวช้อย  กรีจังหรีด 
๓ บ้านท่าเย่ียม ๑๗๑ นายสัญญา  แตงเกษม 
๔ บ้านหลุมข้าว ๔๓๗ นายวันชัย  สินจังหรีด 
๕ บ้านเก่านางเหริญ ๖๘๓ นายสมทบ  ประสบสุข 
๖ บ้านปอนางเหริญ ๒๔๑ นายพล  สงวนศึก 
๗ บ้านโคกนางเหริญ ๖๗๘ นางจ าปา  เครือศรี 
๘ บ้านดอนมะเฟือง ๓๑๐ นายพรชัย  ส่วนเสน่ห์ 
๙ บ้านตะคร้อ ๒๗๔ นายปิยะ  เดชจังหรีด 
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ตารางท่ี ๒.๒ รายช่ือผู้ด ารงต าแหน่งฝ่ายบริหาร 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วันที่ด ารงต าแหน่ง-พ้นจากต าแหน่ง 

๑ นางสาวน้อย  สดสระน้อย นายกองค์การ ๑๒/๑๐/๒๕๕๖-๑๑/๑๐/๒๕๖๐ 
๒ นายอธิป  พันธ์ุโพธ์ิ รองนายกองค์การ ๑๒/๑๐/๒๕๕๖-๑๑/๑๐/๒๕๖๐ 
๓ นายจันทร์  ท่อนส าโรง รองนายกองค์การ ๑๒/๑๐/๒๕๕๖-๑๑/๑๐/๒๕๖๐ 

 

 
ตารางท่ี ๒.๓ รายช่ือผู้ด ารงต าแหน่งฝ่ายนิติบัญญัติ 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วันที่ด ารงต าแหน่ง-พ้นจากต าแหน่ง 

๑ นายปฎิภาณ  สินจังหรีด ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ๑๓/๑๑/๒๕๕๖-๑๑/๑๐/๒๕๖๐ 
๒ นายชูชีพ  นิตย์เมืองปัก ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ๑๒/๑๐/๒๕๕๖-๑๑/๑๐/๒๕๖๐ 
๓ นายแตงโม  เจียรเกษม ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ๑๓/๑๑/๒๕๕๖-๑๑/๑๐/๒๕๖๐ 
๔ นายรัตนา  ช้อยสระน้อย ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ๑๒/๑๐/๒๕๕๖-๑๑/๑๐/๒๕๖๐ 
๕ นายแดง  สุขกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ๑๒/๑๐/๒๕๕๖-๑๑/๑๐/๒๕๖๐ 
๖ นางล าพัน  กลั่นเกษม ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ๑๒/๑๐/๒๕๕๖-๑๑/๑๐/๒๕๖๐ 
๗ นางประนอม  ครานกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ๑๒/๑๐/๒๕๕๖-๑๑/๑๐/๒๕๖๐ 
๘ นางทิวาพร  เกล้ากระโทก ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ๑๒/๑๐/๒๕๕๖-๑๑/๑๐/๒๕๖๐ 
๙ นางมิ่งขวัญ  แขมเกษม ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ๑๒/๑๐/๒๕๕๖-๑๑/๑๐/๒๕๖๐ 

๑๐ นายพรรณดิษฐ  จงสูงเนิน ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ๑๒/๑๐/๒๕๕๖-๑๑/๑๐/๒๕๖๐ 
๑๑ นางสุดใจ  สวนสระน้อย ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ๑๒/๑๐/๒๕๕๖-๑๑/๑๐/๒๕๖๐ 
๑๒ นางวรรณี  เดชส าโรง ส.อบต.หมู่ที่ ๗ ๑๒/๑๐/๒๕๕๖-๑๑/๑๐/๒๕๖๐ 
๑๓ นางสาวส ารวย  ดีส าโรง ส.อบต.หมู่ที่ ๗ ๑๒/๑๐/๒๕๕๖-๑๑/๑๐/๒๕๖๐ 
๑๔ นายอ านาจ  ขันจะโปะ ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ๑๒/๑๐/๒๕๕๖-๑๑/๑๐/๒๕๖๐ 
๑๕ นางจิราภา  ตรีกิ่ง ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ๑๒/๑๐/๒๕๕๖-๑๑/๑๐/๒๕๖๐ 
๑๖ นางสาวประนอม  ชายส าโรง ส.อบต.หมู่ที่ ๙ ๑๒/๑๐/๒๕๕๖-๑๑/๑๐/๒๕๖๐ 
๑๗ นายสิทธิเดช  ชมสระน้อย ส.อบต.หมู่ที่ ๙ ๑๒/๑๐/๒๕๕๖-๑๑/๑๐/๒๕๖๐ 

 
 
 ๒.๕  ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
   ๒.๕.๑  การคมนาคม/การจราจร 
    ๒.๕.๑.๑  ถนน 
    จ านวนถนนลูกรัง    ๒ สาย 
    จ านวนถนนลาดยาง   ๔ สาย 
    จ านวนถนนคอนกรีต   ๔๖ สาย 
    จ านวนถนนอื่นๆ (หินคลุก)  ๑๒ สาย 
    ๒.๕.๑.๒ สะพาน 
    จ านวนสะพานคอนกรีต   ๔ แห่ง 
    จ านวนสะพานเหล็ก   - แห่ง 
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    ๒.๕.๑.๓ แหล่งน้ า 
    จ านวนแม่น้ าท่ีไหลผ่าน   - สาย 
    จ านวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง  ๖ แห่ง/สาย 
    จ านวนคลองชลประทาน (เหมือง คศล.) ๒ แห่ง 
    จ านวนบ่อน้ าต้ืนเอกชน   - แห่ง 
   ๒.๕.๒  การประปา 
    จ านวนครัวเรือนมีน้ าประปาใช้  ๑,๐๐๐ ครัวเรือน 
    จ านวนครัวเรือนท่ีไม่มีน้ าประปาใช้  - ครัวเรือน 
   ๒.๕.๓  ไฟฟ้า 
    จ านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้  ๑,๐๐๐ ครัวเรือน 
    จ านวนครัวเรือนท่ีไม่มีไฟฟ้าใช้  - ครัวเรือน 
   ๒.๕.๔  สถานธนานุบาล 
     จ านวนสถานธนานุบาลในสังกัด   - แห่ง 
   ๒.๕.๕  โรงฆ่าสัตว์ 
     จ านวนโรงฆ่าสัตว์ของ อปท.   - แห่ง 
   ๒.๕.๖  การท่องเท่ียว 
     สถานท่ีท่องเท่ียวจ านวน    ๑ แหล่ง 
   ๒.๕.๗  ข้อมูลด้านสังคม 
    ๒.๕.๗.๑ ข้อมูลเบ้ียยังชีพ 
    ผู้สูงอายุ     ๖๖๙ คน 
    ผู้พิการ     ๙๘ คน 
    ผู้ป่วยโรคเอดส์    ๕ คน 
    ๒.๕.๗.๒ ข้อมูลสถานศึกษา 
     จ านวนครูที่อยู่ในสังกัดท้องถิ่น   - คน 
    ๒.๕.๗.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ๑       แห่ง 
    จ านวนครู    ๑ คน 
    จ านวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างท่ัวไป) ๑ คน 
    จ านวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) - คน 
    จ านวนนักเรียนเด็กเล็ก   ๔๕ คน 
    ๒.๕.๗.๔ ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน 
    จ านวนสวนสาธารณะ   -        แห่ง 
             จ านวนลานกีฬา            ๑        แห่ง 
    จ านวนสนามกีฬา   ๑ แห่ง 
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   ๒.๕.๘  ข้อมูลด้านสาธารณสุข 
     จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ๒ แห่ง 
                      (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหลุมข้าว)  
    (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนางเหริญ) 
   ๒.๕.๙  ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      - 
   ๒.๕.๑๐  ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 
    ปริมาณน้ าเสีย    - ลบ.ม./วัน 
    ปริมาณน้ าเสียท่ีบ าบัดได้   - ลบ.ม./วัน 
    รถยนต์เก็บขยะ  จ านวน  - คัน 
   ๒.๕.๑๑  ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 จ านวนงบประมาณของโครงการท่ีได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ๒๕,๘๕๐,๐๐๐บาท 
    รายรับ   ๒๓,๘๕๔,๓๐๒.๑๔ บาท 
    หมวดภาษีอากร       ๑๒๐,๕๙๙.๑๐ บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม          ๓,๘๔๑.๖๐ บาท 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      ๑๔๐,๕๘๔.๙๙ บาท 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          ๑,๘๑๐.๐๐ บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป     ๑๐,๖๑๘,๗๐๖.๐๐ บาท 
    หมวดภาษีจัดสรร    ๑๒,๙๖๘,๗๖๐.๔๕ บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  -  บาท 
    หมวดบัญชีเงินสะสม   -  บาท 
    รายจ่าย     ๑๙,๙๙๑,๒๓๔.๔๗ บาท 
    หมวดรายจ่ายงบกลาง     ๖,๓๘๑,๓๐๘.๘๐ บาท 
    หมวดรายจ่ายประจ า     ๗,๔๓๗,๒๐๘.๐๐ บาท 
    หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน  ๑,๘๓๓,๗๗๕.๐๐ บาท 
    งบด าเนินงาน       ๓,๐๒๓,๑๖๖.๗๑ บาท 
    งบเงินอุดหนุน      ๑,๓๑๕,๗๗๕.๙๖ บาท 
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แผนที่แสดงเขตการปกครองขององค์การบริการส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
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บทที่ ๓ 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จังหวัดนครราชสีมา 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยแบบผสานวิจัย (Mixed Method) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมี
รายละเอียดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์ ดังนี้  
 ๓.๑ วิธีการศึกษาวิจัย  
 ๓.๒ กลุ่มประชากรเป้าหมายและการคัดเลือกตัวอย่าง  
 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย  
 ๓.๔ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ๓.๕ การประมวลผลและเกณฑ์การประเมิน  
 ๓.๖ ขั้นตอนการด าเนินงานและแผน  
 
๓.๑  วิธีการศึกษาวิจัย 
 
         การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล   
เกษมทรัพย์ ใช้วิธีวิจัยท่ีส าคัญ ๒ วิธี คือ 
          ๓.๑.๑  การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร 
หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามแบบส ารวจ Evidence-Based Integrity & Transparency 
Assessment โดยให้หน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมินตอบค าถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน กระบวนการ 
หรือกิจกรรมท่ีหน่วยงานด าเนินการจริงและมีหลักฐานประกอบท่ีมีคุณลักษณะท่ีดีตามหลักธรรมา - 
ภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ๓.๑.๒  การวิจัยจากแบบส ารวจกลุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research)  โดยจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็น ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์จากกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบค าถามตาม
แบบส ารวจ External Integrity & Transparency Assessment และแบบส ารวจ Internal 
Integrity & Transparency Assessment เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กระบวนการและพฤติกรรมของ
บุคคลในหน่วยงานภาครัฐ เรื่อง ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรและคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  โดยมีการก าหนด
กลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้องเหมาะสมและมีลักษณะของความเป็นตัวแทนท่ีดี 
 
 
 



โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จังหวัดนครราชสีมา 
                                Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หน้า ๑๘ 
 

๓.๒  กลุ่มประชากรเป้าหมายและการคัดเลือกตัวอย่าง 
           

         การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล      
เกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (Integrity and Transparency Assessment: 
ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการประเมินได้แก่ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา ได้ก าหนดกลุ่มประชากรเป้าหมายในการด าเนินการส ารวจและประเมินผล  
คือ องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีพื้นท่ี ณ ท่ีต้ัง
ของหน่วยงานโดยคณะผู้วิจัยได้จ าแนกกลุ่มประชากรเป้าหมาย (Target Population) การสุ่ม
ตัวอย่าง (Sampling Method) และขนาดตัวตัวอย่าง (Sample Size) ตามประเภทของการ
ประเมิน ดังนี้  
 ๓.๒.๑ แนวทางการประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT  
  แบบส ารวจ Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT เป็นการประเมิน
จากข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา ท่ีปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เกี่ยวกับ ความพร้อมรับผิด 
(Accountability) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) และคุณธรรมการท างานใน
หน่วยงาน (Work Integrity) ใช้วิธีการส ารวจ โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face 
Interview) การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือส่งแบบประเมินทางไปรษณีย์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ท้ังนี้
อาจจะใช้หลายวิธีร่วมกันขึ้นอยู่กับความเหมาะสม  
  กลุ่มประชากรเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ท่ีมีอายุงานต้ังแต่ ๑ ปีขึ้นไป และครอบคลุม  
ทุกระดับตามสายการบังคับบัญชา ส าหรับด าเนินงานในการประเมินครั้งนี้มีจ านวนบุคลากรใน
หน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมิน ท้ังหมด ๒๓ ราย  
  การเลือกตัวอย่าง คณะผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Systematic 
Sampling) ซึ่งเป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างท่ีค านึงถึงความเป็นไปได้ในทางสถิติ โดยท าการแบ่งช้ันภูมิตาม
ลักษณะโครงสร้างการบริหารงานของแต่ละหน่วยงาน และให้มีการกระจายตัวอย่างตามลักษณะของ
ประชากรเป้าหมาย โดยโครงสร้างของหน่วยงานมีดังนี้  
  สายบริหาร ได้แก่ นายก รองนายก เลขานุการนายก ปลัด รองปลัด  
  สายปฏิบัติ ได้แก่ ส านักงานปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา ส่วนสาธารณสุข   
  เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่างตามแบบส ารวจ Internal Integrity & Transparency 
Assessment: IIT ประกอบด้วยบุคลากรภายในหน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง
ท่ีมีอายุการท างานต้ังแต่หนึ่งปีขึ้นไป โดยหน่วยงานจะต้องจัดเตรียม ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ,ท่ีท างาน) ท่ีอยู่ และ E-mail ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ให้ครอบคลุมทุก
ระดับตามสายการบังคับบัญชา  
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 ๓.๒.๒ แนวทางการประเมิน External Integrity & Transparency Assessment: EIT  
  แบบส ารวจ External Integrity & Transparency Assessment: EIT เป็นการ
ประเมินจากข้อคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนต าบล     
เกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เกี่ยวกับ  
ความโปร่งใส (Transparency) ความพร้อมรับผิด (Accountability) ความปลอดจาการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน และคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity ) ใช้วิธีการส ารวจ โดยการ
สัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face Interview) การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือส่งแบบ
ประเมินทางไปรษณีย์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ท้ังนี้อาจจะใช้หลายวิธีร่วมกันขึ้นอยู่กับความเหมาะสม  
  กลุ่มประชากรเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานภาครัฐในรอบ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
  การเลือกตัวอย่าง คณะผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Systematic 
Sampling) ซึ่งเป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างท่ีค านึงถึงความเป็นไปได้ในทางสถิติ โดยท าการแบ่งช้ันภูมิตาม
ลักษณะโครงสร้างการบริหารงานและประเภทผู้รับบริการ (ประชาชนท่ัวไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
ของแต่ละหน่วยงาน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับสลาก กระจายตามภาระงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    
  เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่างตามแบบส ารวจ External Integrity & Transparency 
Assessment: EIT ประกอบด้วย ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาอย่างแท้จริง โดยระบุประเภทของการมีส่วนได้ส่วน
เสียในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงานรวมถึงประชาชนท่ีเป็นผู้รับบริการตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงานโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยหน่วยงานจะต้องจัดเตรียมช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ, ท่ีท างาน) ท่ีอยู่ และ E-mail ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว
ในรอบปีงบประมาณท่ีผ่านมา จ านวน ๓๐๐ รายช่ือ และจัดส่งให้คณะผู้วิจัย เพื่อด าเนินการสุ่ม
คัดเลือกให้เหลือ จ านวน ๑๐๐ รายช่ือ ท้ังนี้กรณีหน่วยงานมีผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน้อยกว่า 
๓๐๐ คน ให้จัดส่งรายช่ือท้ังหมด  
 ๓.๒.๓ แนวทางการประเมิน Evidence–Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT  
  แบบส ารวจ Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT เป็น
การประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้านความโปร่งใส 
(Transparency) และด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์  
  กลุ่มประชากรเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  การประเมินโดยใช้แบบส ารวจ Evidence–Based Integrity & Transparency 
Assess ment: EBIT จะใช้แบบส ารวจ ๑ ชุด ต่อ ๑ หน่วยงาน โดยหน่วยงานภาครัฐจะต้อง
ด าเนินการตอบแบบส ารวจตามความเป็นจริงพร้อมกับแนบเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอื่นๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประกอบการอ้างอิงค าตอบในข้อค าถามนั้น และจัดส่งให้คณะผู้วิจัยด าเนินการต่อไป  
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  การจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอื่น ๆ เพื่อประกอบแบบส ารวจ 
Evidence–Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT นั้น องค์การบริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์ จะต้องสอบทานเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอื่น ๆ ท่ีส่งมาพิจารณาในแต่ละประเด็น
ค าถามให้สอดคล้องกับภารกิจท่ีหน่วยงานเลือก และประเด็นค าถามท่ีมีลักษณะความต่อเนื่องกัน
ควรสอบทานรายการเอกสาร/หลักฐานภายใต้แผนงาน/โครงการเดียวกัน รวมท้ังสอบทานระยะเวลา
ของเอกสาร/หลักฐาน ให้สอดคล้องกับรอบปีงบประมาณท่ีด าเนินการประเมิน  

 ท้ังนี้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ได้มีการแบ่งการประเมินเอกสารเชิงประจักษ์ออกเป็น ๒ รอบ คือ การส ารวจ Evidence –Based 
Integrity & Transparency Assessment: EBIT (รอบท่ี ๑) และ การส ารวจ Evidence –Based 
Integrity & Transparency Assessment: EBIT (รอบท่ี ๒) 
 
๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
    

        เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินครั้งนี้เป็นแบบประเมินท่ีมีโครงสร้างแน่นอน (Structured 
Questionnaire) ๒ ชุด คือ แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity 
and Transparency Assessment:IIT) และแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) รวมถึงแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ ๒ 
ชุดคือ แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence - Based Integrity and Transparency 
Assessment (EBIT รอบท่ี ๑) แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence - Based Integrity 
and Transparency Assessment (EBIT รอบท่ี ๒) และ ตามท่ีส านักงานป.ป.ช. ก าหนด ซึ่งแบบ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจะมีท้ังข้อความท่ีเป็นเชิงบวกและเชิงลบ โดยมี
ลักษณะรูปแบบค าถามแบบใช้มาตรวัด เช่น การใช้ตัวเลือก ( ไม่เห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  
ค่อนข้างเห็นด้วยและเห็นด้วย) ค าถามแบบใช้ความถี่และค าถามแบบปลายเปิดรายละเอียดแบบ
ประเมินท้ัง ๓ ชนิด (IIT, EIT, EBIT) มีดังนี้  

๓.๓.๑ แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and 
Transparency Assessment (IIT) 

เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีภายในองค์การบริหารส่วนต าบล     
เกษมทรัพย์ ประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
ส่วนท่ี ๒  ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน ประกอบด้วย ดัชนีความ

พร้อมรับผิด ดัชนีความปลอดจากทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรและ
ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 

ส่วนท่ี ๓ ข้อเสนอแนะ  
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๓.๓.๒ แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and 
Transparency Assessment (EIT) 

เป็นแบบประเมินจากข้อคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
ส่วนท่ี ๒ ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน ประกอบด้วย ดัชนีความ

โปร่งใส ดัชนีความพร้อมรับผิด ดัชนีความปลอดจากทุจริตในการปฏิบัติงาน และดัชนีคุณธรรมการ
ท างานในหน่วยงาน 

ส่วนท่ี ๓ ข้อเสนอแนะ 
๓.๓.๓ แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence - Based Integrity and Transparency 

Assessment (EBIT) 
        แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT มีการแบ่งออกเป็น ๒ ชุด ได้แก่ 

๑)  แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence - Based Integrity and 
Transparency Assessment (EBIT รอบท่ี ๑) เป็นการประเมินในดัชนีความพร้อมรับผิด 

๒) แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence - Based Integrity and 
Transparency Assessment (EBIT รอบท่ี ๒) เป็นการประเมินในดัชนีความโปร่งใส ดัชนี
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน โดยแบบส ารวจแบ่ง
ออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนท่ี ๑ การด าเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ตามภารกิจหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ส่วนท่ี ๒ การด าเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ในภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
๓.๔  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

        การด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีปรึกษาจะน าข้อมูลท่ีได้รับจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มาก าหนดกลุ่มตัวอย่าง พร้อมท้ังประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เพื่อแจ้งก าหนดการและเข้าส ารวจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๓.๔.๑  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบส ารวจ Internal Integrity and Transparency 
Assessment (IIT) 

คณะท างานมีการประเมินจากข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์ด้วยแบบส ารวจ IIT โดยวิธีการส ารวจแบบการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า  
(Face to Face Interview) ซึ่งนักวิจัยจะประสานงานกับผู้ประสานงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์แจ้งก าหนดการเข้าเก็บข้อมูล แล้วท าการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว หรือใช้วิธีการประชุม
กลุ่มย่อยแล้วแต่กรณี เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีชัดเจน ในกรณีท่ีข้อมูลไม่ครอบคลุมหรือมีปัญหาไม่ตรงตาม
เป้าหมาย เนื่องจากเจ้าหน้าท่ี/ลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  
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ไม่สามารถมาให้ข้อมูลได้ ในวันท่ีเก็บข้อมูล เช่น ไม่มาปฏิบัติราชการในวันท่ีเข้าเก็บข้อมูล เจ้าหน้าท่ี
ท่ีปฏิบัติงานนอกสถานท่ี ไม่สามารถมาให้ข้อมูลได้ และครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน  เป็นต้น ทีมท่ี
ปรึกษาจะนัดหมายเพื่อเก็บข้อมูลอีกครั้ง หรือใช้การส ารวจทางไปรษณีย์ร่วมกับการสัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์เพิ่มเติม 

๓.๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบส ารวจ External Integrity and Transparency 
Assessment (EIT) 

คณะท างานมีการประเมินจากข้อคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ด้วยแบบประเมิน EIT โดยวิธีการส ารวจแบบการสัมภาษณ์
แบบเผชิญหน้าร่วมกับการให้เจ้าหน้าท่ีเก็บข้อมูลภาคสนาม  ท าการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว และวิธีการ
ส ารวจทางไปรษณีย์เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีการกระจาย ร่วมกับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในกรณีท่ี
ข้อมูลไม่ครอบคลุมหรือมีปัญหา 

๓.๔.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบส ารวจ Evidence-Based Integrity and 
Transparency Assessment (EBIT) 

          คณะท างานมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT ตาม
การตรวจรอบท่ี ๑ และรอบท่ี ๒ ดังนี้ 
                   ๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence - Based 
Integrity and Transparency Assessment (EBIT รอบท่ี ๑) เป็นการประเมินการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ในดัชนีความพร้อมรับผิด โดยวิธีช้ีแจงแนวทางการประเมิน
เบ้ืองต้นให้หน่วยงานได้เตรียมข้อมูล และหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการประเมิน (ช้ีแจงในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ ซักซ้อม และช้ีแจงแนวทางการด าเนิน โครงการครั้งท่ี ๑  
(วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐) และนัดหมายส่งแบบประเมิน พร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ร่วมกับการ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในกรณีท่ีข้อมูลไม่ครอบคลุมหรือมีปัญหา 
   ๒) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence - Based 
Integrity and Transparency Assessment (EBIT รอบท่ี ๒) เป็นการประเมินในดัชนีความโปร่งใส 
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน โดยวิธีช้ีแจงแนว
ทางการประเมินเบื้องต้นให้หน่วยงานได้เตรียมข้อมูล และหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการ
ประเมิน (ช้ีแจงในการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ ซักซ้อม และช้ีแจงแนวทางการด าเนิน 
โครงการครั้งท่ี ๑ (วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐) และนักวิจัยจะประสานงานกับผู้ประสานงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์แจ้งก าหนดการเข้าเก็บข้อมูล โดยลงพื้นท่ีตรวจเอกสารเชิง
ประจักษ์ด้วยตนเอง พร้อมผู้ช่วยนักวิจัย ในกรณีท่ีเอกสารข้อมูลมีปัญหาและยังขาดความชัดเจน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์สามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือมาส่งตัวเอง ภายใน
ระยะเวลาท่ีนักวิจัยก าหนด 
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๓.๕  การประมวลผลและเกณฑ์การประเมิน 
 

 การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการน าเสนอข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบส ารวจ ตามแบบส ารวจ 
Internal ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา ประเภทหน่วยงาน/ระดับต าแหน่ง และระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ส าหรับแบบส ารวจ External ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ  
และผลการแจกแจงข้อมูลด้านจ านวนการเก็บข้อมูล ได้แก่ จ านวนประชากรท้ังหมด จ านวนตัวอย่าง
ท่ีเก็บข้อมูล จ าแนกตามวิธีการเก็บข้อมูลและแบบส ารวจ โดยน าเสนอเป็นค่าจ านวน (Frequency)  
และค่าร้อยละ (Percentage)   
 โดยมีรายละเอียดของคะแนนรายดัชนี ค่าน้ าหนักรายดัชนีและเกณฑ์การประเมินผล  
ดังตารางท่ี ๓.๑-๓.๒  
 

ตารางท่ี ๓.๑ สรุปการให้คะแนนตามแบบส ารวจ 
 
แบบส ารวจ ดัชนี คะแนนรวม 

(แยกตามแบบส ารวจ) 
IIT ๑) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)  

๓,๔๐๐ 
๒) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-
Free Index)  
๓) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)  
๔) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)  

EIT ๑) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)  

๒,๒๐๐ 
๒) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
๓) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน   
     (Corruption-Free Index) 
๔) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 

EBIT ๑) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 

๔,๔๐๐ 

๒) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
๓) ดัชนี วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ( Integrity Culture  
    Index) 
๔) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน   
     (Corruption-Free Index) 
๕) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 

คะแนนรวมก่อนถ่วงน้ าหนัก ๑๐,๐๐๐ 
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ตารางท่ี ๓.๒ ค่าน้ าหนักดัชนีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
  
ล าดับ

ท่ี 
ดัชนี ค่าน้ าหนัก (ร้อยละ) 

๑. ความโปร่งใส (Transparency) ๒๖.๐๐ 
๒. ความพร้อมรับผิด (Accountability) ๑๘.๐๐ 
๓. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  

(Corruption-Free) 
๒๒.๐๐ 

๔. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ๑๖.๐๐ 
๕. คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) ๑๘.๐๐ 

รวม ๑๐๐.๐๐ 
 
 
 เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีค่าคะแนนระหว่าง ๐ – ๑๐๐ โดยเกณฑ์
การให้คะแนนแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 
 ๘๐ - ๑๐๐ คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานสูงมาก  
 ๖๐ - ๗๙.๙๙  คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานสูง  
 ๔๐ - ๕๙.๙๙ คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานปานกลาง  
 ๒๐ - ๓๙.๙๙ คะแนน =    มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานต่ า  
 ๐  -  ๑๙.๙๙ คะแนน =    มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานต่ ามาก  
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สามารถสรุปวิธีการให้คะแนนและเกณฑ์การประเมินผล ตามแผนภาพที่ ๓.๑ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๓.๑ สรุปวิธีการให้คะแนนและเกณฑ์การประเมินผล 
 
๓.๖  ข้ันตอนการด าเนินงานและแผน  
 

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น งานวิจัยเชิงส ารวจและเก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จ านวน  ๓ 
แบบ ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษารวบรวมข้อมูลจากบุคลากรใน
หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ (ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าท่ี ลูกจ้าง ฯลฯ)  
ท่ีปฏิบัติงานในสังกัดมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี รวมถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ต้ังแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน มีรายละเอียดขั้นตอนการ
ด าเนินงานและแผน ดังนี้ 

๓.๖.๑  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ๑)  การจัดประชุมช้ีแจงการบริหารจัดการ 
     หลังจากท่ีคณะท่ีปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับการคัดเลือก

ให้เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการจัด

๑. การให้ค่าคะแนน 
    - IIT คะแนนรวม ๓,๔๐๐ 
    - EIT คะแนนรวม ๒,๒๐๐ 
    - EBIT คะแนนรวม ๔,๔๐๐ 

๒. ค่าน ้าหนักดัชนี 

๓. เกณฑ์การประเมิน 
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ประชุมคณะท างานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  ในวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
เป็นหัวหน้าโครงการ และท าการช้ีแจงการบริหารจัดการในภาพรวม เพื่อท าความเข้าใจกับ
คณะท างานในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  

 ๒) การจัดประชุมช้ีแจงให้กับหน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมิน 
     คณะท่ีปรึกษาฯ ได้มีการด าเนินงานท าหนังสือบันทึกข้อความแจ้งไปยัง

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแจ้งให้หน่วยงานท่ีเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ในการประชาสัมพันธ์ และช้ีแจงแนว
ทางการการด าเนินงานตามโครงการฯ ในวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุม ๗๐ ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมแจกเอกสารคู่มือการประเมิน ITA ๒๕๖๐ และปฏิทินการ
ด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ให้กับตัวแทนของทุกหน่วยงาน 
                    ๓) การรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินเบ้ืองต้น 
              หน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดนครราชสีมา ต้องเตรียมความ
พร้อมเพื่อเข้ารับการประเมิน ดังนี้  

 (๑) ข้อมูลเจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
จ านวน ๒ ท่าน มีหน้าท่ีในการประสานงานกับคณะท่ีปรึกษาในการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 

 (๒) ข้อมูลเจ้าหน้าท่ี/ ลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล 
เกษมทรัพย์(ข้าราชการพนักงาน เจ้าหน้าท่ี ลูกจ้าง ฯลฯ) ท่ีปฏิบัติงานในสังกัดมาแล้วไม่น้อย 
กว่า ๑ ปี 

 (๓)  ข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นผู้ท่ีติดต่อกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ต้ังแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน โดยองค์การบริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์ จะส่งข้อมูลให้อย่างน้อย ๓๐๐ คนโดยแบ่งตามกลุ่มงาน เช่น งานจดทะเบียนพาณิชย์ 
ขอข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ งานภาษี ขออนุญาตก่อสร้าง งานต่อใบอนุญาต และงานขอใช้บริการ เป็น
ต้น 

(๔)  ข้อมูลท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้แก่ สภาพทาง
ภูมิศาสตร์ ข้อมูลองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ อาณาเขต จ านวนหมู่บ้าน และโครงสร้างพื้นฐาน เป็น
ต้น โดยเป็นข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันมากท่ีสุด 
  ๔)  การด าเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูล 
           การด าเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูล มีรายละเอียดการด าเนินงานดังนี้ 
      (๑) การจัดอบรมช้ีแจงท าความเข้าใจให้กับนักวิจัยผู้ประเมินฯ เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการออกปฏิบัติงานภาคสนาม โดยมีคณะท างานบริหารโครงการฯ พร้อมเจ้าหน้าท่ีจาก
ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมช้ีแจงตอบข้อสักถามเกี่ยวกับ
การท าความเข้าใจในรายละเอียดการประเมิน ในวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ตลอดจนการก าหนด
พื้นท่ีแบ่งเขตการลงพื้นท่ีของนักวิจัย พร้อมปฏิทินการประเมินอย่างละเอียด 
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      (๒) นักวิจัยถูกแบ่งการท างานออกเป็น ๙ โซน โดยมีการแต่งต้ังหัวหน้าโซนใน
การรับผิดชอบในการเก็บข้อมูลภาคสนาม และมีการก าหนดแผนการด าเนินงานเก็บข้อมูลจากแบบ
ส ารวจท้ัง ๓ แบบ 
      (๓) นักวิจัยท าการประสานกับกับผู้ประสานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เกษมทรัพย์  เพื่อแจ้งก าหนดการเก็บข้อมูลและจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าเก็บข้อมูลกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์อย่างเป็นทางการ 
      (๔) ด าเนินการส ารวจข้อมูล และเก็บรวบรวมแบบประเมิน IIT , EIT และ EBIT 
โดยนักวิจัยจะเป็นผู้ก าหนดระยะเวลาในการส่งข้อมูล พร้อมกับการชี้แจงการจัดเอกสารหลักฐานเชิง
ประจักษ์อย่างละเอียดให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

๕)  การประมวลผล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
                         คณะท่ีปรึกษามีการด าเนินงานประมวลผล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล  
ตามเกณฑ์การให้คะแนนตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีการประเมินตามดัชนีการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามดัชนี ๕ ดัชนี 

๖)  การแจ้งผลการวิเคราะห์ และแปรผลข้อมูล พร้อมท้ังรับอุทธรณ์ผลการประเมิน 
    คณะท่ีปรึกษาแจ้งผลการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลตามระบบประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  Integrity and 
Transparency Assessment (ITA) ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เพื่อให้หน่วยงาน
ได้รับทราบผลการศึกษา โ ดยจัดส่งเป็นลายลักษณ์อักษร หากองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์
มีความประสงค์ยื่นอุทธรณ์ผลการประเมิน สามารถยื่นอุทธรณ์ได้เฉพาะกรณีการประเมินแบบ  
Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเกษม
ทรัพย์สามารถอุทธรณ์ผลการประเมินโดยให้จัดส่งเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการ
ประเมินตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

๗)  การสรุปผลการศึกษา จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
    คณะท่ีปรึกษาจะจัดท ารายงานสรุปผลการศึกษาการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมบทสรุปผู้บริหาร และซีดีบันทึกข้อมูล 

๓.๖.๒  แผนการด าเนินงาน 
                    คณะท่ีปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีการ
ด าเนินงานในช่วงระยะเวลาโครงการ คือ ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยเน้นท่ี
การเก็บรวมรวมข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โปร่งใสและเป็นธรรมตามระบบประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and 
Transparency Assessment (ITA) ด้วยแบบประเมิน ๓ แบบ ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด ดัง
แสดงในตารางท่ี ๓.๓ 
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ตารางที่ ๓.๓  แผนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ล าดับที ่ รายละเอียดของงาน 
ส.ค.

๒๕๖๐ 
ก.ย.  

๒๕๖๐ 
ต.ค. 

 ๒๕๖๐ 
พ.ย. 

๒๕๖๐ 
ธ.ค. 

 ๒๕๖๐ 
ม.ค. 

๒๕๖๑ 
ก.พ. 

๒๕๖๑ 
 ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ 

๑ การจัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการ 
 

                                    
๒ การจัดประชุมชี้แจงให้กับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 

 
                                    

๓ 

การรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการประเมินเบื้องต้น 
๑) ข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์ 
๒)  ข้อมูลเจ้าหน้าที่/ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
๓)  ข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๔)  ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 

                                    

๔ การด าเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูล  
                                    

๕ การประมวลผล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล  
                                    

๖ 
การแจ้งผลการวิเคราะห์ และแปรผลข้อมูล พร้อมทั้งรับ
อุทธรณ์ผลการประเมิน 

 
                                    

๗ การสรุปผลการศึกษา จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์  
                                    

๘ รายงานตามงวดงาน  
                                    

 
๑) รายงานฉบับต้น (Inception Report)   

                                    

 
๒) รายงานฉบับกลาง (Interim Report)   

                                    

 
๓) รายงานฉบับสุดท้าย ฉบับร่าง (Draft Final Report)   

                                    

 
๔) รายงานฉบับสุดท้าย (Final Report)   

                                    
 



บทที่ ๔  
ผลการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  
 

      ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยผลการประเมินฯ มีการน าเสนอภายใต้ประเด็นท่ี
ส าคัญ ๒ หัวข้อหลักได้แก่ 
 ๔.๑  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์                
     ๔.๒  ผลการรวบรวมข้อเสนอแนะจากแบบส ารวจ 
          มีรายละเอียดแต่ละประเด็นดังนี้ 

 
๔.๑ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
        ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการแบ่งการน าเสนอผลการประเมินออกเป็น ๔ ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี ๑ จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามวิธีการเก็บข้อมูล 
 ตอนท่ี ๒ ลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรในหน่วยงาน 
 ตอนท่ี ๓ ลักษณะส่วนบุคคลของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ตอนท่ี ๔ คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 มีรายละเอียดแต่ละตอน ดังนี้ 
 
       ตอนที่ ๑ จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามวิธีการเก็บข้อมูล 
         การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์ มีการวิจัยจากแบบส ารวจกลุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับข้อคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบค าถามตามแบบส ารวจ External Integrity & 
Transparency Assessment คือ ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแบบส ารวจ Internal 
Integrity & Transparency Assessment คือ บุคลากรภายใน ท่ีมีอายุงานต้ังแต่ ๑ ปีขึ้นไป  
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๑๒๓ คน ส่วนใหญ่เป็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ ๘๑.๓๐ 
และบุคลากรในหน่วยงาน ร้อยละ ๑๘.๗๐ รายละเอียดดังตารางท่ี ๔.๑ 
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ตารางท่ี ๔.๑ จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 
 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
(n = ๑๒๓) ร้อยละ 

 ประเภทกลุ่มตัวอย่าง   
     บุคลากรภายใน (IIT) ๒๓ ๑๘.๗๐ 
     ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (EIT) ๑๐๐ ๘๑.๓๐ 
 
 

 
 
แผนภาพที่ ๔.๑ แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการประเมินฯ  
 
       ตอนที่ ๒ ลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรในหน่วยงาน 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์ ตามแบบส ารวจ Internal Integrity & Transparency Assessment : IIT มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากบุคลากรภายใน ท่ีมีอายุงานต้ังแต่ ๑ ปีข้ึนไป ซึ่งมีจ านวนท้ังหมด ๒๓ คน โดยน า
ข้อมูลส่วนบุคคลมาแจกแจงความถี่  (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) โดยมี
รายละเอียดของผู้ตอบแบบสอบถามดังตารางท่ี ๔.๒ 
 
 
 

บุคลากรภายใน, 
๑๘.๗๐ 

ผู้รับบริการหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย  

, ๘๑.๓๐ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หน้า ๓๑ 

 
 

ตารางท่ี ๔.๒ จ านวนและร้อยละของบุคลากรในหน่วยงาน 
 

ลักษณะส่วนบุคคล 
จ านวน 

(n = ๒๓) 
ร้อยละ 

อาย ุ   
     ต่ ากว่า ๒๐ ปี ๐ ๐.๐๐ 
     ๒๐ – ๔๐ ปี ๑๖ ๖๙.๕๗ 
     ๔๑ – ๖๐ ปี ๗ ๓๐.๔๓ 
     มากกว่า ๖๐ ปี ๐ ๐.๐๐ 
เพศ   
     ชาย ๘ ๓๔.๗๘ 
     หญิง ๑๕ ๖๕.๒๒ 
ระดับการศึกษา   
     ต่ ากว่าปริญญาตรี ๕ ๒๑.๗๔ 
     ปริญญาตรี ๑๒ ๕๒.๑๗ 
     ปริญญาโท ๖ ๒๖.๐๙ 
     ปริญญาเอก ๐ ๐.๐๐ 
ต าแหน่งในหน่วยงาน   
     บริหารระดับสูง ๐ ๐.๐๐ 
     หัวหน้า/ผู้อ านวยการขึ้นไป ๓ ๑๓.๐๔ 
     ข้าราชการระดับปฏิบัติการ – เช่ียวชาญ ๓ ๑๓.๐๔ 
     ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน – อาวุโส ๕ ๒๑.๗๔ 
     ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ๑๒ ๕๒.๑๘ 
อายุการท างาน   
     ต่ ากว่า ๕ ปี ๑๐ ๔๓.๔๘ 
     ระหว่าง ๕-๑๐ ปี ๕ ๒๑.๗๔ 
     ระหว่าง ๑๑-๒๐ ปี ๗ ๓๐.๔๓ 
     มากกว่า ๒๐ ปี ๑ ๔.๓๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๒ พบว่า บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ท่ีมีอายุ
งานต้ังแต่ ๑ ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๒๐-๔๐ ปี ร้อยละ ๖๙.๕๗ รองลงมา อายุระหว่าง 
๔๑-๖๐ ปี ร้อยละ ๓๐.๔๓ เป็นเพศหญิง ร้อยละ ๖๕.๒๒ เพศชาย ร้อยละ ๓๔.๗๘ ส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ ๕๒.๑๗ รองลงมาปริญญาโท ร้อยละ ๒๖.๐๙ ระดับต าแหน่ง
ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ร้อยละ ๕๒.๑๘ รองลงมาข้าราชการระดับปฏิบัติงาน – อาวุโส
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หน้า ๓๒ 

 
 

ร้อยละ ๒๑.๗๔ โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ต่ ากว่า ๕ ปี ร้อยละ ๔๓.๔๘ 
รองลงมา คือ ระหว่าง ๑๑-๒๐ ปี ร้อยละ ๓๐.๔๓ ตามล าดับ 
 
       ตอนที่ ๓ ลักษณะส่วนบุคคลของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์ ตามแบบส ารวจ External Integrity & Transparency Assessment : EIT เป็นการ
ประเมินจากข้อคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เกษมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด ๑๐๐ คน กระจายตาม
ภาระงานท่ีมารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยน าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) มีรายละเอียด
ของผู้ตอบแบบสอบถามดังตารางท่ี ๔.๓ 

 

ตารางท่ี ๔.๓  จ านวนและร้อยละของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ลักษณะส่วนบคุคล 
จ านวน 

(n = ๑๐๐) 
ร้อยละ 

อาย ุ   
     ต่ ากว่า ๒๐ ปี ๐ ๐.๐๐ 
     ๒๐ – ๔๐ ปี ๘ ๘.๐๐ 
     ๔๑ – ๖๐ ปี ๕๘ ๕๘.๐๐ 
     มากกว่า ๖๐ ปี ๓๔ ๓๔.๐๐ 
เพศ   
     ชาย ๓๖ ๓๖.๐๐ 
     หญิง ๖๔ ๖๔.๐๐ 
ระดับการศึกษา 

  
     ต่ ากว่าปริญญาตรี ๙๖ ๙๖.๐๐ 
     ปริญญาตรี ๔ ๔.๐๐ 
     ปริญญาโท ๐ ๐.๐๐ 
     ปริญญาเอก ๐ ๐.๐๐ 
อาชีพ   

     เจ้าหน้าท่ีของรัฐ/ข้าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๑๑ ๑๑.๐๐ 

     พนักงานบริษัทเอกชน/ประกอบธรุกิจส่วนตัว ๒๑ ๒๑.๐๐ 
      อื่นๆ (เกษตรกร รับจ้าง และอาชีพอิสระ เป็นต้น) ๖๘ ๖๘.๐๐ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หน้า ๓๓ 

 
 

จากตารางท่ี ๔.๓ พบว่า ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนใหญ่ อายุ ๔๑ – ๖๐ ปี
ร้อยละ ๕๘.๐๐ รองลงมามากกว่า ๖๐ ปี ร้อยละ ๓๔.๐๐ เป็นเพศหญิง ร้อยละ ๖๔.๐๐ และเป็น
เพศชาย ร้อยละ ๓๖.๐๐  ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ ๙๖.๐๐ และมีอาชีพ
อื่นๆ (เกษตรกร รับจ้าง และอาชีพอิสระ เป็นต้น) ร้อยละ ๖๘.๐๐ ตามล าดับ  
 
       ตอนที่ ๔ คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์      
        ผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ๗๗.๔๙ ซึ่งถือว่า  
มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานในระดับสูง โดยได้คะแนนตัวช้ีวัดความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงานสูงท่ีสุด เท่ากับ ร้อยละ ๙๐.๙๖ ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก ส่วนคะแนนตัวช้ีวัดท่ี
ได้คะแนนต่ าท่ีสุด คือ ความโปร่งใส เท่ากับ ร้อยละ ๖๑.๑๑ ซึ่งอยู่ในระดับสูง (รายละเอียดดัง
ปรากฏในแผนภาพที่ ๔.๒) 

 
แผนภาพที่ ๔.๒ สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

     คะแนน ITA = ๗๗.๔๙            
     (ถ่วงน้ าหนัก) 

ระดับผล 
การประเมิน 

สูง 

ดัชนี 
คะแนน
ดัชนี 

(ร้อยละ) 

ระดับผล 
การประเมิน 

ความโปร่งใส ๖๑.๑๑ สูง 
ความพร้อมรับผิด ๙๐.๓๙ สูงมาก 
ความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 

๙๐.๙๖ สูงมาก 

วัฒนธรรมคุณธรรมใน
องค์กร 

๘๓.๒๙ สูงมาก 

คุณธรรมในการท างาน
ของหน่วยงาน 

๖๖.๖๕ สูง 

หมายเหตุ : ๑. คะแนน ITA หมายถึงผลรวมของคะแนนแต่ละดัชนีที่ได้ถ่วงน้ าหนักแล้ว 
   ๒. คะแนนดัชนีเป็นการคิดคะแนนร้อยละที่ยังไม่ถ่วงน้ าหนัก ส าหรับการเปรียบเทียบแต่ละดัชนี 
 
 

๖๑.๑๑ 

๙๐.๓๙ 

๙๐.๙๖ 
๘๓.๒๙ 

๖๖.๖๕ 
ความโปร่งใส 

ความพร้อมรับ
ผิด 

ความปลอดจาก
การทุจริตในการ

ปฏิบัติงาน 

วัฒนธรรม
คุณธรรมใน

องค์กร 

คุณธรรมการ
ท างานใน
หน่วยงาน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หน้า ๓๔ 

 
 

ตารางท่ี ๔.๔  ตารางรายละเอียดคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
          ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ล าดับ 
ดัชนี/ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อยในการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมา 

ค่า
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

EBIT IIT EIT 
คะแนนที่

ได้ 
(๑๐๐) 

คะแนน
หลัง 
ถ่วง

น้ าหนัก 
๑ ความโปร่งใส ๒๖.๐๐       ๖๑.๑๑ ๑๕.๘๙ 

๑.๑ การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล 
    

๖๐.๖๘   
     ๑.๑.๑ การด าเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง  

๕๐.๐๐ 
  

๕๐.๐๐   

     ๑.๑.๒ การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของ
หน่วยงาน  

๗๕.๐๐ 
 

๘๕.๔๑ ๗๘.๔๗   

๑.๒ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    

๖๑.๘๑   

     ๑.๒.๑ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 

๐.๐๐ 
 

๖๘.๓๔ ๒๗.๓๓   

     ๑.๒.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน 
 

๑๐๐.๐๐ 
 

๘๑.๓๙ ๙๖.๒๘   
๒ ความพร้อมรับผิด ๑๘.๐๐ 

   
๙๐.๓๙ ๑๖.๒๗ 

๒.๑ ความพร้อมรับผิด 
    

๘๓.๒๙ 
 

     ๒.๑.๑ ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน 
  

๘๕.๒๙ ๗๘.๘๙ ๘๒.๐๙ 
 

     ๒.๑.๒ ความพร้อมรับผิดในการบริหารงาน 
  

๙๒.๘๓ ๘๕.๗๓ ๘๙.๒๘ 
 

๒.๒ เจตจ านงสุจริต 
    

๙๖.๙๔ 
 

     ๒.๒.๑ เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 
 

๑๐๐.๐๐ ๘๙.๙๖ ๘๐.๓๖ ๙๖.๙๔ 
 

๓ ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ๒๒.๐๐ 
   

๙๐.๙๖ ๒๐.๐๑ 

๓.๑ การถูกชี้มูลความผิด 
    

๑๐๐.๐๐ 
 

     ๓.๑.๑ เรื่องชี้มูลความผิด 
 

๑๐๐.๐๐ 
  

๑๐๐.๐๐ 
 

๓.๒ การทุจริตต่อหน้าท่ี 
    

๙๐.๓๒ 
 

     ๓.๒.๑ การรับสินบน 
  

๙๕.๖๕ ๘๙.๔๕ ๙๑.๙๓ 
 

     ๓.๒.๒ การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในการเอ้ือ
ประโยชน์   

๙๔.๒๔ ๘๕.๐๒ ๘๘.๗๑ 
 

๓.๓ ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 
    

๙๐.๒๙ 
 

     ๓.๓.๑ ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 
  

๙๘.๕๗ ๘๒.๐๑ ๙๐.๒๙ 
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ตารางท่ี ๔.๔  (ต่อ) 

ล าดับ 
ดัชนี/ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อยในการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมา 

ค่า
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

EBIT IIT EIT 
คะแนนที่

ได้ 
(๑๐๐) 

คะแนน
หลัง 
ถ่วง

น้ าหนัก 
๔ วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ๑๖.๐๐       ๘๓.๒๙ ๑๓.๓๓ 

๔.๑ การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน 
    

๘๗.๔๐   

     ๔.๑.๑ การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต 
  

๗๙.๙๑ 
 

๗๙.๙๑   

๔.๑.๒ การไม่ทนต่อการทุจริต 
  

๙๑.๓๙ 
 

๙๑.๓๙   

     ๔.๑.๓ การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต 
  

๘๙.๑๕ 
 

๘๙.๑๕   

๔.๒ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
    

๖๕.๗๐   
     ๔.๒.๑ การด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่วยงาน  

๕๐.๐๐ ๙๗.๑๑ 
 

๖๕.๗๐   

๔.๓ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
หน่วยงาน     

๙๔.๔๒   

     ๔.๓.๑ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  

๑๐๐.๐๐ ๘๗.๐๔ 
 

๙๓.๕๒   

     ๔.๓.๒ การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน 
 

๑๐๐.๐๐ ๙๐.๖๕ 
 

๙๕.๓๓   
๕ คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน ๑๘.๐๐       ๖๖.๖๕ ๑๒.๐๐ 

๕.๑ มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 
    

๒๘.๑๒   

     ๕.๑.๑ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

๐.๐๐ 
 

๘๑.๗๐ ๒๗.๒๓   

     ๕.๑.๒ ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน 
 

๐.๐๐ 
 

๘๗.๐๔ ๒๙.๐๑   

๕.๒ คุณธรรมในการบริหารงาน 
    

๘๙.๗๗   

     ๕.๒.๑ การบริหารงานบุคคล 
  

๘๘.๙๔ 
 

๘๘.๙๔   

     ๕.๒.๒ การบริหารงบประมาณ 
  

๘๙.๘๘ 
 

๘๙.๘๘   

     ๕.๒.๓ คุณธรรมในการมอบหมายงาน 
  

๙๐.๘๘ 
 

๙๐.๘๘   
     ๕.๒.๔ การบริหารสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน   

๘๘.๕๒ 
 

๘๘.๕๒   

  คะแนนรายแบบส ารวจ (๑๐๐) 
 

๖๕.๙๑ ๙๐.๓๘ ๘๒.๐๗     

คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ๗๗.๔๙ 
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แผนภาพที่ ๔.๓ กราฟเส้นแสดงคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
 

 
 
 จากตารางท่ี ๔.๔ พบว่า ผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยแบ่งเป็น ๕ ดัชนี  
มีรายละเอียดดังนี้ 

  ๑. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) บนพื้นฐาน
ข้อเท็จจริงจากเอกสาร/ หลักฐานต่างๆ ในการด าเนินงานของหน่วยงาน แบ่งเป็น ๒ ตัวช้ีวัดหลัก  
คือ การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล มี ๒ ตัวช้ีวัดย่อย และ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
มี ๒ ตัวช้ีวัดย่อย ผลคะแนนภาพรวม พบว่า ตัวช้ีวัดความโปร่งใสก าหนดค่าน้ าหนัก ร้อยละ ๒๖  
โดยคะแนนท่ีได้ (ยังไม่ถ่วงน้ าหนัก) คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๑๑ และคะแนนหลังถ่วงน้ าหนัก  
ร้อยละ ๑๕.๘๙ และเมื่อจ าแนกรายตัวชี้วัดย่อยท่ีมีคะแนน (ยังไม่ถ่วงน้ าหนัก) มีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑.๑ การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๖๐.๖๘ ซึ่งอยู่ใน
ระดับสูง โดยการด าเนินงานขององค์กร ประกอบด้วยตัวช้ีวัดย่อยดังต่อไปนี้ 
      การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยพิจารณาจากข้อมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๕๐.๐๐ จากข้อมูลพบว่ า 
หน่วยงานขาดเอกสารเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการเปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้หลายด้าน เช่น แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด

๒๖ 

๑๘ 
๒๒ 

๑๖ 
๑๘ 

๑๕.๘๙ ๑๖.๒๗ 
๒๐.๐๑ 

๑๓.๓๓ 
๑๒.๐๐ 

๐ 

๕ 

๑๐ 

๑๕ 

๒๐ 

๒๕ 

๓๐ 

ค่าน ้าหนัก 

หลังถ่วงน ้าหนัก 
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จ้างระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การด าเนินการเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างครบทุกโครงการให้สาธารณชนรับทราบ การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ การน าผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
      การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๘.๔๗ 
โดยคะแนนจากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจาก
หน่วยงานภาครัฐ (External) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๕.๔๑ ในขณะท่ีคะแนนจากข้อมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) ได้คะแนนเต็มร้อยละ ๗๕.๐๐ เห็นได้ว่า ข้อมูลจาก 
External และ Evidence – Based ไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ใช้บริการมองว่า
หน่วยงานมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานในการให้และเปิดเผยข้อมูลบทบาทภารกิจของหน่วยงาน 
โดยหน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เผยแพร่
ตรงไปตรงมา ไม่มีการบิดเบือนข้อมูล แต่หน่วยงานยังขาดเอกสารเชิงประจักษ์ด้านการมีส่ือ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน 
   ๑.๒  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๖๑.๘๑ ซึ่งอยู่ใน
ระดับสูง โดยการด าเนินงานขององค์กร ประกอบด้วยตัวช้ีวัดย่อยดังต่อไปนี้ 
      การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๒๗.๓๓ โดยคะแนน
จากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
(External) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๖๘.๓๔ ในขณะท่ีคะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence – Based) ได้คะแนนเต็มร้อยละ ๐.๐๐ เห็นได้ว่าข้อมูลจาก External และ 
Evidence – Based ไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากหน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการด าเนินการขั้นตอนต่างๆ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน เช่น การวางแผน ร่วม
ด าเนินการ และติดตามตรวจสอบ แต่หน่วยงานขาดเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น เอกสารท่ี
แสดงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/
โครงการ และการมีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน  
      การจัดการเรื่องร้องเรียน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๖.๒๘ โดยคะแนนจากกลุ่ม
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
(External) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๑.๓๙ ในขณะท่ีคะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence – Based) ได้คะแนนเต็มร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เห็นได้ว่าข้อมูลจาก External และ 
Evidence – Based สอดคล้องกัน เนื่องจากหน่วยงานมีการจัดการเรื่องร้องเรียนท่ีมีมาตรฐานอยู่ใน
ระดับสูงมาก และหน่วยงานมีเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจน 

  ๒. ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) โดยประเมินจากมุมมองความ
คิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน และเอกสารหลักฐานเชิง
ประจักษ์แบ่งเป็น ๒ ตัวช้ีวัด หลัก คือ ความพร้อมรับผิด มี ๒ ตัวช้ีวัดย่อย และเจตจ านงสุจริต  
มี ๑ ตัวชี้วัดย่อย ผลคะแนนภาพรวม พบว่า ตัวช้ีวัดดัชนีความพร้อมรับผิด ค่าน้ าหนัก ร้อยละ ๑๘ 
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โดยคะแนนท่ีได้ (ยังไม่ถ่วงน้ าหนัก) คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๙ และคะแนนหลังถ่วงน้ าหนัก  
ร้อยละ ๑๖.๒๗ และเมื่อจ าแนกรายตัวชี้วัดย่อยท่ีมีคะแนน (ยังไม่ถ่วงน้ าหนัก) มีรายละเอียดดังนี้ 

๒.๑ ความพร้อมรับผิด ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๓.๒๙ ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก โดย
การด าเนินงานขององค์กร ประกอบด้วยตัวช้ีวัดย่อยดังต่อไปนี้ 

           ความพร้อมรับผิดในการปฏิบั ติงาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๒.๐๙  
โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน (EIT)  
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๘.๘๙ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐภายในหน่วยงาน ( IIT) ได้คะแนนเท่ากับ 
ร้อยละ ๘๕.๒๙ แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลจาก External และ Internal ไม่สอดคล้องกัน เนื่องจาก
บุคคลากรภายในมองว่า เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานปฏิบั ติงานด้วยความเต็มใจกระตือรือร้น  
เต็มความสามารถ มุ่งผลส าเร็จของงาน หน่วยงานมีความพร้อมท่ีจะบริการหรือส่งมอบผลงานต่อ
สาธารณะตามท่ีก าหนดไว้ในพันธกิจ เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบมากกว่าการท าธุระส่วนตัวในเวลาปฏิบัติงาน และระลึกอยู่เสมอว่า
จะต้องมีส่วนในความรับผิดชอบเมื่อหน่วยงานเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานท่ี
ผิดพลาด และหน่วยงานมีมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่มีความรับผิดชอบต่อ
การปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบในระดับมาก โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็มีความเห็นว่า 
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจกระตือรือร้นเต็มความสามารถ โดยมุ่งผลส าเร็จ
ของงาน หน่วยงานมีความพร้อมท่ีจะบริการหรือส่งมอบผลงานต่อสาธารณะตามท่ีก าหนดไว้ใ น 
พันธกิจ เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบ
มากกว่าการท าธุระส่วนตัวในเวลาปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังการวิพากษ์หรือติชมจากประชาชน/
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพร้อมท่ีจะแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดหรื อ
เกิดความเสียหายในระดับสูง 

           ความพร้อมรับผิดในการบริหารงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๙.๒๘ โดย
ประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ( EIT)  
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๕.๗๓ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐภายในหน่วยงาน ( IIT) ได้คะแนนเท่ากับ 
ร้อยละ ๙๒.๘๓ แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลจาก External และ Internal สอดคล้องกัน เนื่องจาก
บุคคลากรภายในมองว่าผู้บริหารของหน่วยงานพร้อมท่ีจะแสดงความรับผิดชอบ หากงานนั้นส่งผล
กระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวมได้เป็นอย่างดีมากและผู้มีส่วนได้เสียก็มี ความเห็น
ตรงกันด้วย 

๒.๒  เจตจ านงสุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๖.๙๔ ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก โดยการ
ด าเนินงานขององค์กร ประกอบด้วยตัวช้ีวัดย่อยดังต่อไปนี้ 
                    เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน (EIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๐.๓๖ เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐภายในหน่วยงาน (IIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๙.๙๖ และ ข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence – Based) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐๐.๐๐ โดยมีคะแนนภาพรวมเท่ากับ 
๙๖.๙๔ อยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งค่าคะแนนท้ังสามาส่วนแสดงว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมองว่าผู้บริหาร
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ของหน่วยงานมีภาพลักษณ์ท่ียึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารงาน ซึ่งสอดคล้องกับบุคลากร
ภายในหน่วยงานท่ีมองว่าผู้บริหารของหน่วยงานได้แสดงเจตจ านงสุจริตท่ีแน่วแน่ว่าจะมุ่งมั่นในการ
บริหารหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีการสนับสนุนงบประมาณหรือการด าเนินการเพื่อให้
เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริตมากขึ้นในหน่วยงาน และหน่วยงานมีเอกสารหลักฐานเชิง
ประจักษ์ชัดเจน 
 ๓. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) โดย
ประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน  
และเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ แบ่งเป็น ๓ ตัวช้ีวัด หลัก คือ การถูกช้ีมูลความผิด มี ๑ ตัวช้ีวัด
ย่อย การทุจริตต่อหน้าท่ี มี ๒ ตัวช้ีวัดย่อย และความปลอดจากทุจริตเชิงนโยบายมี ๑ ตัวช้ีวัดย่อย 
ผลคะแนนภาพรวม พบว่า ตัวช้ีวัดดัชนีความปลอดจากทุจริตในการปฏิบัติงาน ค่าน้ าหนัก  
ร้อยละ ๒๒  โดยคะแนนท่ีได้ (ยังไม่ถ่วงน้ าหนัก) คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๖ และคะแนนหลังถ่วง
น้ าหนัก ร้อยละ ๒๐.๐๑ และเมื่อจ าแนกรายตัวช้ีวัดย่อยท่ีมีคะแนน (ยังไม่ถ่วงน้ าหนัก)  
มีรายละเอียดดังนี้ 

๓.๑  การถูกช้ีมูลความผิด ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก 
โดยการด าเนินงานขององค์กร ประกอบด้วยตัวช้ีวัดย่อยดังต่อไปนี้  
         เรื่องช้ีมูลความผิดโดยการด าเนินงานขององค์กร ประกอบด้วยตัวช้ีวัดย่อย คือ 
เรื่องช้ีมูลความผิด โดยประเมินจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based)  
มีคะแนนภาพรวมเท่ากับ ๑๐๐.๐๐ อยู่ในระดับสูงมาก แสดงว่า หน่วยงานไม่เคยถูกช้ีมูลความผิด
ของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 

๓.๒  การทุจริตต่อหน้าท่ี ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๐.๓๒ ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก 
โดยการด าเนินงานขององค์กร ประกอบด้วยตัวช้ีวัดย่อยดังต่อไปนี้ 
        การรับสินบน โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน (EIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๙.๔๕ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐภายใน
หน่วยงาน (IIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๕.๖๕ คะแนนภาพรวมเท่ากับ ๙๑.๙๓ อยู่ในระดับสูง
มาก แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลจาก External และ Internal สอดคล้องกัน เนื่องจากบุคลากรภายใน
หน่วยงานมองว่าเกือบไม่มีการรับส่ิงของ การอ านวยความสะดวก ความบันเทิง หรือสิทธิประโยชน์
อื่นๆ จากผู้ท่ีต้องการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตและเกือบไม่มี
การเรียกรับเงินหรือประโยชน์จากผู้อื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมองว่าไม่เคยเห็นเรื่องดังกล่าวเลย
เช่นเดียวกัน 
        การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในการเอื้อประโยชน์ โดยประเมินจากมุมมองความ
คิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน (EIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๕.๐๒ 
และเจ้าหน้าท่ีของรัฐภายในหน่วยงาน ( IIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๔.๒๔ คะแนนภาพรวม
เท่ากับ ๘๘.๗๑ อยู่ในระดับสูงมาก แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลจาก External และ Internal สอดคล้อง
กันเนื่องจากบุคลากรภายในหน่วยงานมองว่าเกือบไม่มีการใช้อ านาจหน้าท่ีเพื่อเอื้อประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง และเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานแทบจะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาโครงการหรือ
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สัมปทานใดๆ ของหน่วยงาน ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมองว่าแทบจะไม่ได้ยินหรือรับทราบว่าเจ้าหน้าท่ี
ของหน่วยงานมีการใช้อ านาจหน้าท่ีเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง และแทบไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียในสัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ ของหน่วยงาน และไม่เคยถูกเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 

    ๓.๓ ความปลอดจากทุจริตเชิงนโยบาย ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๐.๒๙ ซึ่งอยู่ใน
ระดับสูงมาก โดยการด าเนินงานขององค์กร ประกอบด้วยตัวช้ีวัดย่อยดังต่อไปนี้ 
            ความปลอดจากทุจริตเชิงนโยบาย โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน (EIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๒.๐๑ และ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐภายในหน่วยงาน (IIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๘.๕๗ คะแนนภาพรวมเท่ากับ 
๙๐.๒๙ อยู่ในระดับสูงมาก แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลจาก External และ Internal สอดคล้องกันโดย
บุคลากรภายในหน่วยงานมองว่าสัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ ของหน่วยงานแทบไม่มีความ
เกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์หรือมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้บริหารของหน่วยงาน และในการก าหนด
นโยบาย/ทิศทาง/การด าเนินงาน/การอนุมัติต่างๆ ของหน่วยงานไม่ถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง
หรือผู้มีอ านาจก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และผู้มีส่วนได้เสียมองว่าไม่มีเรื่องดังกล่าว
เช่นเดียวกัน 
        ๔. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ( Integrity Culture Index) โดยประเมินจาก
มุมมองความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน และเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ แบ่งเป็น ๓ 
ตัวชี้วัด หลัก คือ การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน มี ๓ ตัวช้ีวัดย่อย การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน มี ๑ ตัวช้ีวัดย่อย และการป้องกันและปราบปรามทุจริตในหน่วยงาน มี ๒ ตัวช้ีวัดย่อย  
ผลคะแนนภาพรวม พบว่า ตัวช้ีวัดดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ค่าน้ าหนัก ร้อยละ ๑๖.๐๐  
โดยคะแนนท่ีได้ (ยังไม่ถ่วงน้ าหนัก) คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๙ และคะแนนหลังถ่วงน้ าหนัก  
ร้อยละ  ๑๓.๓๓ และเมื่อจ าแนกรายตัวชี้วัดย่อยท่ีมีคะแนน (ยังไม่ถ่วงน้ าหนัก) มีรายละเอียดดังนี้ 
           ๔.๑  การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๗.๔๐ ซึ่งอยู่ใน
ระดับสูงมาก โดยการด าเนินงานขององค์กร ประกอบด้วยตัวช้ีวัดย่อยดังต่อไปนี้ 
      การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐภายในหน่วยงาน (IIT) มีคะแนนภาพรวมเท่ากับ ๗๙.๙๑ อยู่ในระดับสูง เนื่องจากบุคลากร
ภายในหน่วยงานมองว่าเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานท่ีดี มีคุณธรรม 
และซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่กันอยู่เสมอ 
      การไม่ทนต่อการทุจริต โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ภายในหน่วยงาน (IIT) มีคะแนนภาพรวมเท่ากับ ๙๑.๓๙ อยู่ในระดับสูงมาก เนื่องจากบุคลากร
ภายในหน่วยงานมองว่า หากพบเห็นการทุจริตเกิดขึ้นในหน่วยงานจะไม่เพิกเฉยและพร้อมท่ีจะ
ด าเนินการ (เช่น ร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลแก่ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน) 
เพื่อให้เกิดการตรวจสอบการทุจริตนั้น 
      การอายและเกรงกลัวท่ีจะทุจริต โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐภายในหน่วยงาน ( IIT) มีคะแนนภาพรวมเท่ากับ ๘๙.๑๕ อยู่ในระดับสูงมาก 
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เนื่องจากบุคลากรภายในหน่วยงานมองว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีท าการทุจริตในหน่วยงานจะไม่มีการลอยนวล
และไม่ได้รับการยอมรับในหน่วยงานและหากเกิดการกระท าการทุจริตในหน่วยงาน เรื่องดังกล่าวถือ
เป็นเรื่องท่ีน่าอับอายและจะถูกแรงกดดันทางสังคมจากทุกส่วนในหน่วยงานเสมอ 
         ๔.๒  การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๖๕.๗๐ ซึ่งอยู่ใน
ระดับสูง โดยการด าเนินงานขององค์กร ประกอบด้วยตัวช้ีวัดย่อยดังต่อไปนี้ 
      การด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานโดยประเมินจาก
มุมมองความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีของรัฐภายในหน่วยงาน (IIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๗.๑๑ 
และข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๕๐.๐๐  
มีคะแนนภาพรวมเท่ากับ ๖๕.๗๐ อยู่ในระดับสูง แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลจาก Evidence – Based 
และ Internal ไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากบุคลากรภายในหน่วยงานมองว่าเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานไม่
มีการน าวัสดุ อุปกรณ์ และของใช้ในราชการ ไปใช้ในการส่วนตัวและไม่มีการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีมีการเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลบางกลุ่ม แต่หน่วยงานยังขาดเอกสารเชิง
ประจักษ์ เช่น การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การ
ปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
    ๔.๓  การป้องกันและปราบปรามทุจริตในหน่วยงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๔.๔๒
ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก โดยการด าเนินงานขององค์กร ประกอบด้วยตัวช้ีวัดย่อยดังต่อไปนี้ 
      แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตโดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็น
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐภายในหน่วยงาน (IIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๗.๐๔ และข้อมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐๐.๐๐ มีคะแนนภาพรวม
เท่ากับ ๙๓.๕๒ อยู่ในระดับสูงมาก แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลจาก Evidence – Based และ Internal 
สอดคล้องกัน เนื่องจากบุคลากรภายในหน่วยงานมองว่า หน่วยงานมีการน าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตไปใช้ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถยับยั้งการทุจริตในหน่วยงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และหน่วยงานมีเอกสารเชิงประจักษ์ครบถ้วนชัดเจน 
      การตรวจสอบการถ่วงดุลในหน่วยงานโดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐภายในหน่วยงาน ( IIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๐.๖๕ และข้อมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐๐.๐๐ มีคะแนนภาพรวม
เท่ากับ ๙๕.๓๓ อยู่ในระดับสูงมาก แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลจาก Evidence – Based และ Internal 
สอดคล้องกัน เนื่องจากบุคลากรภายในมองว่ามีการด าเนินงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
เป็นไปอย่างอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ และการตรวจสอบภายในของ
หน่วยงานสามารถตรวจสอบ ยับยั้ง หรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหน่วยงานมี
เอกสารเชิงประจักษ์ครบถ้วนชัดเจน 
 ๕. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) โดยประเมินจาก
มุมมองความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ 
แบ่งเป็น ๒ ตัวช้ีวัด หลัก คือ มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน มี  ๒ ตัวช้ีวัดย่อย และ
คุณธรรมในการบริหารงาน มี ๔ ตัวช้ีวัดย่อย ผลคะแนนภาพรวม พบว่า ตัวช้ีวัดดัชนีคุณธรรมการ
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ท างานในหน่วยงาน ค่าน้ าหนัก ร้อยละ ๑๘.๐๐  โดยคะแนนท่ีได้ (ยังไม่ถ่วงน้ าหนัก) คิดเป็น 
ร้อยละ ๖๖.๖๕ และคะแนนหลังถ่วงน้ าหนัก ร้อยละ ๑๒.๐๐ และเมื่อจ าแนกรายตัวช้ีวัดย่อยท่ีมี
คะแนน (ยังไม่ถ่วงน้ าหนัก) มีรายละเอียดดังนี้ 
    ๕.๑ มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๒๘.๑๒ ซึ่งอยู่
ในระดับต่ า โดยการด าเนินงานขององค์กร ประกอบด้วยตัวช้ีวัดย่อยดังต่อไปนี้ 
      มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน (EIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๑.๗๐ และ ข้อมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๐.๐๐ โดยมีคะแนนภาพรวม
เท่ากับ ๒๗.๒๓ อยู่ในระดับต่ า แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลจาก External และ Evidence – Based  
ไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมองว่าเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานปฏิบัติงานตามระเบียบ
ขั้นตอนอย่างเคร่งครัดเป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้องอยู่เสมอ แต่หน่วยงานยังขาดเอกสาร
เชิงประจักษ์ เช่น คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
      ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน (EIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๗.๐๔ และ ข้อมูล
เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๐.๐๐ โดยมีคะแนน
ภาพรวมเท่ากับ ๒๙.๐๑ อยู่ในระดับต่ า แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลจาก External และ Evidence – 
Based ไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากบุคลากรภายในหน่วยงานมองว่าเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรมเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ เพียงแต่หน่วยงานยังขาดเอกสารเชิง
ประจักษ์ เช่น การแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการ
ให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน และระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบ
เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจหลัก 
            ๕.๒ คุณธรรมในการบริหารงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๙.๗๗ ซึ่งอยู่ในระดับสูง
มาก โดยการด าเนินงานขององค์กร ประกอบด้วยตัวช้ีวัดย่อยดังต่อไปนี้ 
      การบริหารงานบุคคล โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ภายในหน่วยงาน ( IIT) มีคะแนนภาพรวมเท่ากับ ๘๘.๙๔ อยู่ในระดับสูงมาก แสดงให้เห็นว่า 
หน่วยงานมีกระบวนการคัดเลือก บรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย เล่ือนระดับ การพิจารณาความดีความชอบ 
หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่มีการยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ เส้นสาย หรือผลประโยชน์อื่นๆ 
แอบแฝงและมีระบบการธ ารงรักษาคนดี คนเก่ง และเสริมสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอย่างจงรักภักดี รวมท้ังมีระบบการพัฒนาบุคลากร การคัดเลือกผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ 
      การบริหารงบประมาณ โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐภายในหน่วยงาน (IIT) มีคะแนนภาพรวมเท่ากับ ๘๙.๘๘ อยู่ในระดับสูงมาก แสดงให้เห็นว่า 
หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้และแทบไม่มีการรายงานการใช้เงินท่ีเป็น
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เท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ฯลฯ รวมท้ังหน่วยงานมีการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณตามความจ าเป็นและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด 
      คุณธรรมในการมอบหมายงาน โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐภายในหน่วยงาน ( IIT) มีคะแนนภาพรวมเท่ากับ ๙๐.๘๘ อยู่ในระดับสูงมาก  
แสดงให้เห็นว่า ผู้ด ารงต าแหน่งในระดับหัวหน้างานไม่มีปรากฏพฤติกรรมการส่ังงานในเรื่องท่ี
เกี่ยวกับธุระส่วนตัวโดยมีการมอบหมายงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและมี
การอธิบายรายละเอียดของงาน ก าหนดเป้าหมาย ติดตามให้ค าแนะน า และร่วมแก้ไขปัญหาในงาน
ท่ีได้มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ  
      การบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็น
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐภายในหน่วยงาน (IIT) มีคะแนนภาพรวมเท่ากับ ๘๘.๕๒ อยู่ในระดับสูงมาก 
แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานมีความพร้อมด้านสถานท่ีและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
  
 ๔.๒ ผลการรวบรวมข้อเสนอแนะจากแบบส ารวจ 
 

  ผลการรวบรวมข้อเสนอแนะจากความคิดเห็นจากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามประสบการณ์ในการรับบริการ (External) เสนอแนะต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
แบ่งออกเป็น ๒ ประเด็นคือ ๑) ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันมิให้
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานกระท าการทุจริตต่อหน้าท่ี และ ๒) ข้อเสนอแนะอื่นๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

 ๔.๒.๑ ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานกระท าการทุจริตต่อหน้าท่ี มีดังนี้ 

  ๑)  ควรมีระบบการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการ
ตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

  ๒) ควรมีส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน 
 ๓)  ควรมีการจัดระบบเอกสารที่แสดงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ

แสดงความ การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ และการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

 ๔)  ควรมีการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ๕) การจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และรายงานผล
การปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

 ๔.๒.๒ ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
  ๑)  ควรมีการจัดเรียงเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
 ๒)  ควรก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับข้อหรือประเด็นค าถามเป็น

ผู้ตอบค าถามแก่นักวิจัยหรือให้ข้อมูลแก่นักวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องและตรงกับข้อค าถาม 



บทที่ ๕ 
สรุปและอภปิรายผลการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์
 

  การศึกษาวิจัยการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งใสการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะแก่องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ส าหรับการปรับปรุงหรือพัฒนาเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิจัย (Mixed Method) โดยผสานในการวิจัยเชิง
คุณภาพและการวิ จัยเชิงปริมาณ มีวิธีการศึกษาใน ๒ แนวทาง คือ การวิจัยจากเอกสาร 
(Document Research) และการวิจัยจากแบบส ารวจกลุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research)  

 พื้นท่ีเป้าหมายในการส ารวจและประเมินผล คือ องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี เครื่องมือในการวิ จัย จ านวน ๓ แบบ ได้แก่  
๑) แบบส ารวจ Internal Integrity & Transparency Assessment : IIT เป็นการประเมินจาก
ข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ท่ีมีอายุงานต้ังแต่ ๑ ปีขึ้นไป 
จ านวน ๒๓ คน ๒) แบบส ารวจ External Integrity & Transparency Assessment : EIT  
เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์ กลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐใน
รอบ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับสลาก กระจายตามภาระ
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑๐๐ คน และ ๓) แบบส ารวจ Evidence – Based 
Integrity & Transparency Assessment: EBIT เป็นการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
  ในการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทาง
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอข้อมูลด้วยค่าสถิติอย่างง่าย คือ จ านวน ( Frequency)  
และค่าร้อยละ (Percentage) ซึ่งผู้ประเมินน าเสนอด้วยตาราง และแผนภาพประกอบค าบรรยาย        
ท้ังโดยภาพรวม จ าแนกตามงานรายด้าน ผลการประเมินสามารถน ามาสรุปได้ดังนี้ 
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๕.๑ สรุปผลการประเมิน 
 

        ผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แบ่งออกเป็น ๒ ประเด็น
หลัก ได้แก่ สรุปข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง และ สรุปผลคะแนนการประเมิน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
  ๕.๑.๑  สรุปข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์ มีการวิจัยจากแบบส ารวจกลุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบค าถามตามแบบส ารวจ External Integrity & 
Transparency Assessment คือ ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแบบส ารวจ Internal 
Integrity & Transparency Assessment คือ บุคลากรภายใน ท่ีมีอายุงานต้ังแต่ ๑ ปีขึ้นไปจาก
กลุ่มตัวอย่างรวม ๒ ภาคส่วน จ านวน ๑๒๓ คน ส่วนใหญ่เป็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ร้อยละ ๘๑.๓๐ และบุคลากรในหน่วยงาน ร้อยละ ๑๘.๗๐ 
      บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ท่ีมีอายุงานต้ังแต่ ๑ ปีขึ้น
ไป ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๒๐-๔๐ ปี ร้อยละ ๖๙.๕๗ รองลงมา อายุระหว่าง ๔๑-๖๐ ปี  
ร้อยละ ๓๐.๔๓ เป็นเพศหญิง ร้อยละ ๖๕.๒๒ เพศชาย ร้อยละ ๓๔.๗๘ ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ ๕๒.๑๗ รองลงมาปริญญาโท ร้อยละ ๒๖.๐๙ ระดับต าแหน่งส่วนใหญ่เป็น
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ร้อยละ ๕๒.๑๘ รองลงมาข้าราชการระดับปฏิบัติงาน – อาวุโสร้อยละ ๒๑.๗๔ 
โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ต่ ากว่า ๕ ปี ร้อยละ ๔๓.๔๘ รองลงมา  
คือ ระหว่าง ๑๑-๒๐ ปี ร้อยละ ๓๐.๔๓ ตามล าดับ 
      ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด ๑๐๐ ราย กระจายตามภาระงานท่ีมา
รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนใหญ่  
อายุ ๔๑ – ๖๐ ปีร้อยละ ๕๘.๐๐ รองลงมามากกว่า ๖๐ ปี ร้อยละ ๓๔.๐๐ เป็นเพศหญิง  
ร้อยละ ๖๔.๐๐ และเป็นเพศชาย ร้อยละ ๓๖.๐๐  ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 
ร้อยละ ๙๖.๐๐ และมีอาชีพอื่นๆ (เกษตรกร รับจ้าง และอาชีพอิสระ เป็นต้น) ร้อยละ ๖๘.๐๐ 
ตามล าดับ 

 ๕.๑.๒  สรุปผลคะแนนการประเมินคุณภาพและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
      ผลการประเมินคุณภาพและความโปร่งใส ในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พบว่า โดยภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย ร้อยละ ๗๗.๔๙ ซึ่งถือว่า มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานในระดับสูง โดยได้คะแนนตัวช้ีวัดความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานสูงท่ีสุด 



โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จังหวัดนครราชสีมา 
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เท่ากับ ร้อยละ ๙๐.๙๖ ซึ่ งอยู่ ในระ ดับสูงมาก ส่วนคะแนนตัว ช้ีวัด ท่ีไ ด้คะแนนต่ า ท่ี สุด  
คือ ความโปร่งใส เท่ากับ ร้อยละ ๖๑.๑๑ ซึ่งอยู่ในระดับสูง 
  เมื่อพิจารณาโดยจ าแนกตามกรอบแนวคิดในการวิจัย จ านวน ๕ ดัชนี พบว่า  
          ๑.  ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) บนพื้นฐาน
ข้อเท็จจริงจากเอกสาร/ หลักฐานต่างๆ ในการด าเนินงานของหน่วยงาน แบ่งเป็น ๒ ตัวช้ีวัดหลัก  
คือ การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล มี ๒ ตัวช้ีวัดย่อย และ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
มี ๒ ตัวช้ีวัดย่อย ผลคะแนนภาพรวม พบว่า ตัวช้ีวัดความโปร่งใสก าหนดค่าน้ าหนัก ร้อยละ ๒๖  
โดยคะแนนท่ีได้ (ยังไม่ถ่วงน้ าหนัก) คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๑๑ และคะแนนหลังถ่วงน้ าหนัก  
ร้อยละ ๑๕.๘๙  
          ๒.  ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็น
ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน และ เอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ 
แบ่งเป็น ๒ ตัวชี้วัด หลัก คือ ความพร้อมรับผิด มี ๒ ตัวช้ีวัดย่อย และเจตจ านงสุจริต มี ๑ ตัวช้ีวัด
ย่อย ผลคะแนนภาพรวม พบว่า ตัวชี้วัดดัชนีความพร้อมรับผิด ค่าน้ าหนัก ร้อยละ ๑๘ โดยคะแนนท่ี
ได้ (ยังไม่ถ่วงน้ าหนัก) คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๙ และคะแนนหลังถ่วงน้ าหนัก ร้อยละ ๑๖.๒๗ 
         ๓.  ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) โดย
ประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน  
และเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ แบ่งเป็น ๓ ตัวช้ีวัด หลัก คือ การถูกช้ีมูลความผิด มี ๑ ตัวช้ีวัด
ย่อย การทุจริตต่อหน้าท่ี มี ๒ ตัวช้ีวัดย่อย และความปลอดจากทุจริตเชิงนโยบายมี ๑ ตัวช้ีวัดย่อย 
ผลคะแนนภาพรวม พบว่า ตัวช้ีวัดดัชนีความปลอดจากทุจริตในการปฏิบัติงาน ค่าน้ าหนัก  
ร้อยละ ๒๒  โดยคะแนนท่ีได้ (ยังไม่ถ่วงน้ าหนัก) คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๖ และคะแนนหลังถ่วง
น้ าหนัก ร้อยละ ๒๐.๐๑ 
         ๔.  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ( Integrity Culture Index) โดยประเมินจาก
มุมมองความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน และเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ แบ่งเป็น ๓ 
ตัวชี้วัด หลัก คือ การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน มี ๓ ตัวช้ีวัดย่อย การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน มี ๑ ตัวช้ีวัดย่อย และการป้องกันและปราบปรามทุจริตในหน่วยงาน มี ๒ ตัวช้ีวัดย่อย  
ผลคะแนนภาพรวม พบว่า ตัวช้ีวัดดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ค่าน้ าหนัก ร้อยละ ๑๖.๐๐  
โดยคะแนนท่ีได้ (ยังไม่ถ่วงน้ าหนัก) คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๙ และคะแนนหลังถ่วงน้ าหนัก  
ร้อยละ ๑๓.๓๓ ๕.  ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) โดยประเมิน
จากมุมมองความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเอกสารหลักฐานเชิง
ประจักษ์ แบ่งเป็น ๒ ตัวช้ีวัด หลัก คือ มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน มี ๒ ตัวช้ีวัดย่อย 
และคุณธรรมในการบริหารงาน มี ๔ ตัวชี้วัดย่อย ผลคะแนนภาพรวม พบว่า ตัวช้ีวัดดัชนีวัฒนธรรม
คุณธรรมในอง ค์กร ค่าน้ าหนัก ร้อยละ ๑๘.๐๐  โดยคะแนนท่ีไ ด้  (ยั ง ไม่ถ่ วงน้ าหนัก )  
คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๕ และคะแนนหลังถ่วงน้ าหนัก ร้อยละ ๑๒.๐๐ 
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๕.๒ อภิปรายผลการประเมนิ 
      การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีการ
ประเมินจากข้อมูลการรับรู้ (Perception – Based) และจากข้อมูลจากระบบของหน่วยงาน 
(Evidence –Based) ร่วมกัน โดยทุกดัชนีช้ีวัดท้ัง ๕ ประเด็น คือ ดัชนีความโปร่งใส ดัชนีความ
พร้อมรับผิด ดัชนีความปลอดจากทุจริตในการปฏิบั ติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  
และคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๕.๒.๑  ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็น
ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)  
บนพื้นฐานข้อเท็จจริงจากเอกสาร/ หลักฐานต่างๆ ในการด าเนินงานของหน่วยงาน แบ่งเป็น ๒ 
ตัวชี้วัดหลัก คือ การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล มี ๒ ตัวช้ีวัดย่อย และ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย มี ๒ ตัวช้ีวัดย่อย ผลคะแนนภาพรวม พบว่า ตัวช้ีวัดความโปร่งใสก าหนดค่าน้ าหนัก  
ร้อยละ ๒๖ โดยคะแนนท่ีได้ (ยังไม่ถ่วงน้ าหนัก) คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๑๑ ในส่วนการให้ เปิดเผย  
และเข้าถึงข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๖๐.๖๘ ซึ่งอยู่ในระดับสูง และ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้เสีย ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๖๑.๘๑ ซึ่งอยู่ในระดับสูง 
    จุดเด่น - หน่วยงานมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนท่ีมี
มาตรฐาน โดยหน่วยงานมีหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างชัดเจน 
    จุดท่ีควรพัฒนา – หน่วยงานขาดเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์หลายด้าน เช่น แนว
ทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับผู้เสนองานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน การด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างครบทุกโครงการให้
สาธารณชนรับทราบ การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ การน าผล
การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัด
จ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน 
เอกสารที่แสดงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ การมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนงาน/โครงการ และการมีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
       ๕.๒.๒  ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) โดยประเมินจากมุมมองความ
คิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน แบ่งเป็น ๒ ตัวช้ีวัดหลัก  
คือ ความพร้อมรับผิด มี ๒ ตัวช้ีวัดย่อย และเจตจ านงสุจริต มี ๑ ตัวช้ีวัดย่อย ผลคะแนนภาพรวม 
พบว่า ตัวช้ีวัดดัชนีความพร้อมรับผิด ค่าน้ าหนัก ร้อยละ ๑๘ โดยคะแนนท่ีได้ (ยังไม่ถ่วงน้ าหนัก)  
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๙ โดยความพร้อมรับผิด ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๓.๒๙ ซึ่งอยู่ในระดับสูง
มาก และเจตจ านงสุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๖.๙๔ ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก  
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    จุดเ ด่น - เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานปฏิบั ติงานด้วยความเต็มใจกระตือรือร้น  
เต็มความสามารถ มุ่งผลส าเร็จของงาน หน่วยงานมีความพร้อมท่ีจะบริการหรือส่งมอบผลงานต่อ
สาธารณะตามท่ีก าหนดไว้ในพันธกิจ เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบมากกว่าการท าธุระส่วนตัวในเวลาปฏิบัติงาน และระลึกอยู่เสมอว่า
จะต้องมีส่วนในความรับผิดชอบเมื่อหน่วยงานเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานท่ี
ผิดพลาด และหน่วยงานมีมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่มีความรับผิดชอบต่อ
การปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบ เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานพร้อมรับฟังการวิพากษ์
หรือติชมจากประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพร้อมท่ีจะแสดงความรับผิดชอบหาก
ปฏิบัติงานผิดพลาดหรือเกิดความเสียหาย นอกจากนี้ผู้บริหารของหน่วยงานพร้อมท่ีจะแสดงความ
รับผิดชอบ หากงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวมได้เป็นอย่างดีมาก  
ท้ังนี้ ผู้บริหารของหน่วยงานมีภาพลักษณ์ท่ียึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารงาน  
โดยผู้บริหารของหน่วยงานได้แสดงเจตจ านงสุจริตท่ีแน่วแน่ว่าจะมุ่งมั่นในการบริหารหน่วยงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต และมีการสนับสนุนงบประมาณหรือการด าเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ
ซื่อสัตย์สุจริตมากขึ้นในหน่วยงาน  
   จุดท่ีควรพัฒนา - หน่วยงานมีการจัดระบบเอกสารท่ีแสดงถึงเจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงานอย่างชัดเจน ควรด าเนินการต่อไปในทุกๆ ปี 
       ๕.๒.๓  ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 
โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงาน แบ่งเป็น ๓ ตัวช้ีวัด หลัก คือ การถูกช้ีมูลความผิด มี ๑ ตัวช้ีวัดย่อย การทุจริตต่อหน้าท่ี 
มี ๒ ตัวชี้วัดย่อย และความปลอดจากทุจริตเชิงนโยบายมี ๑ ตัวชี้วัดย่อย ผลคะแนนภาพรวม พบว่า 
ตัวชี้วัดดัชนีความปลอดจากทุจริตในการปฏิบัติงาน ค่าน้ าหนัก ร้อยละ ๒๒  โดยคะแนนท่ีได้ (ยังไม่
ถ่วงน้ าหนัก) คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๖ โดย การถูกช้ีมูลความผิด ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก การทุจริตต่อหน้าท่ี ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๐.๓๒ ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก 
 และ ความปลอดจากทุจริตเชิงนโยบาย ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๐.๒๙ ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก 
   จุดเด่น – หน่วยงานไม่เคยถูกช้ีมูลความผิดของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน ในหน่วยงาน
แทบจะไม่มีการรับส่ิงของ การอ านวยความสะดวก ความบันเทิง หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากผู้ท่ี
ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตและแทบจะไม่มีการเรียกรับ
เงินหรือประโยชน์จากผู้อื่น รวมท้ังไม่มีการใช้อ านาจหน้าท่ีเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
และในการก าหนดนโยบาย/ทิศทาง/การด าเนินงาน/การอนุมัติต่างๆ ไม่ถูกแทรกแซงจากฝ่าย
การเมืองหรือผู้มีอ านาจก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และแทบไม่ได้ยินหรือรับทราบว่า
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานมีการใช้อ านาจหน้าท่ีเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง และแทบไม่มี
ส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ ของหน่วยงาน และไม่เคยถูกเจ้าหน้าท่ีของ
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หน่วยงานปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องและในการท าสัญญา
โครงการหรือสัมปทานใดๆ ของหน่วยงานแทบไม่มีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์หรือมีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้บริหารของหน่วยงาน และในการก าหนดนโยบาย/ทิศทาง/การด าเนินงาน/การอนุมัติ
ต่างๆ ของหน่วยงานไม่ถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอ านาจก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง  
   จุดท่ีควรพัฒนา - หน่วยงานควรด าเนินงานให้มีความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน และความปลอดจากทุจริตเชิงนโยบายให้มีคะแนนเต็ม ๑๐๐.๐๐ 
  ๕.๒.๔  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) โดยประเมินจาก
มุมมองความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน และเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ แบ่งเป็น ๓ 
ตัวชี้วัด หลัก คือ การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน มี ๓ ตัวช้ีวัดย่อย การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน มี ๑ ตัวช้ีวัดย่อย และการป้องกันและปราบปรามทุจริตในหน่วยงาน มี ๒ ตัวช้ีวัดย่อย  
 
ผลคะแนนภาพรวม พบว่า ตัวช้ีวัดดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ค่าน้ าหนัก ร้อยละ ๑๖.๐๐  
โดยคะแนนท่ีได้ (ยังไม่ถ่วงน้ าหนัก) คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๙ ในตัวช้ีวัดย่อยการสร้างวัฒนธรรมสุจริต
ในหน่วยงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๗.๔๐ ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๖๕.๗๐ ซึ่งอยู่ในระดับสูง และการป้องกันและปราบปรามทุจริตใน
หน่วยงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๔.๔๒ ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก  
   จุดเด่น - เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานท่ีดี มีคุณธรรม 
และซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่กันอยู่เสมอและหากพบเห็นการทุจริตเกิดข้ึนในหน่วยงาน จะไม่เพิกเฉยและ
พร้อมท่ีจะด าเนินการ (เช่น ร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลแก่ส่วนงานตรวจสอบภายในของ
หน่วยงาน) เพื่อให้เกิดการตรวจสอบการทุจริตนั้นและหากเกิดการกระท าการทุจริตในหน่วยงาน 
เรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องท่ีน่าอับอายและจะถูกแรงกดดันทางสังคมจากทุกส่วนในหน่วยงานเสมอ 
นอกจากนี้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานไม่มีการน าวัสดุ อุปกรณ์ และของใช้ในราชการ ไปใช้ในการ
ส่วนตัวและไม่มีการบริหารงานและการปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีมีการเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลบาง
กลุ่ม และหน่วยงานมีหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และมีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน รวมท้ังมีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปล่ียนความรู้ภายในหน่วยงาน 
เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ีท้ังนี้หน่วยงานมีการน าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปใช้ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถยับยั้งการทุจริตใน
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   จุดท่ีควรพัฒนา - หน่วยงานขาดเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น การวิเคราะห์ความ
เส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการ
ปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๕.๒.๕  ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) โดยประเมินจาก
มุมมองความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ 
แบ่ง เป็น ๒ ตัว ช้ีวัด หลัก คือ มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน มี  ๒ ตัว ช้ีวัดย่อย  
และคุณธรรมในการบริหารงาน มี ๔ ตัวชี้วัดย่อย ผลคะแนนภาพรวม พบว่า ตัวช้ีวัดดัชนีวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร ค่าน้ าหนัก ร้อยละ ๑๘.๐๐  โดยคะแนนท่ีได้ (ยังไม่ถ่วงน้ าหนัก) คิดเป็น 
ร้อยละ ๖๖.๖๕ ในตัวช้ีวัดย่อยมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนเท่ากับ 
ร้อยละ ๒๘.๑๒ ซึ่งอยู่ในระดับต่ า และคุณธรรมในการบริหารงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๙.๗๗ 
ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก 
   จุดเด่น - เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัดเป็น
มาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้องอยู่เสมอ และมีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรมเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และ
หน่วยงานมีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจ
หลักนอกจากนี้หน่วยงานมีระบบการธ ารงรักษาคนดี คนเก่ง และเสริมสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอย่างจงรักภักดี รวมท้ังมีระบบการพัฒนาบุคลากร การคัดเลือก
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติจุดเด่นท่ีส าคัญคือหน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้และ
ไม่มีการรายงานการใช้เงินท่ีเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ฯลฯ รวมท้ัง
หน่วยงานมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามความจ าเป็นและเกิดความคุ้มค่าสูงสุดรวมท้ังผู้ด ารง
ต าแหน่งในระดับหัวหน้างานไม่มีปรากฏพฤติกรรมการส่ังงานในเรื่องท่ีเกี่ยวกับธุระส่วนตัวโดยมีการ
มอบหมายงานอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและมีการอธิบายรายละเอียดของงาน ก าหนดเป้าหมาย 
ติดตามให้ค าแนะน า และร่วมแก้ไขปัญหาในงานท่ีได้มอบหมายเสมอและหน่วยงานมีสถานท่ีและ
อุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 
   จุดท่ีควรพัฒนา - หน่วยงานขาดเอกสารการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลักและระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
และระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจหลัก 
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๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 ส าหรับข้อเสนอแนะ ท่ีปรึกษาได้มีการก าหนดการน าเสนอออกเป็นประเด็นๆ ดังต่อไปนี้ 
   ๑)  ในมุมมองของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นว่า หน่วยงานควรส่งเสริมเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการขั้นตอนต่างๆ ของหน่วยงาน  
เช่น การวางแผน ร่วมด าเนินการ และติดตามตรวจสอบ  
   ๒)  ในมุมมองของเจ้าหน้าท่ีของรัฐภายในหน่วยงานเห็นว่า หน่วยงานควรมีการพัฒนา
ระบบมาตรการท่ีเหมาะสมในการจัดการกับเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ตลอดจนระบบการธ ารงรักษาคนดี คนเก่ง และเสริมสร้างแรงจูงใจให้
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอย่างจงรักภักดี 
   ๓)  ในมุมมองด้านหลักฐานเชิงประจักษ์ พบว่า หน่วยงานควรมีการด าเนินการจัดท า
ระบบการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด
จ้าง มีส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน มีการจัดระบบเอกสารท่ีแสดง
ถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/
โครงการ และการมี ส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน  
มีการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การปรับปรุง
ขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดท าคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
 ข้อเสนอแนะด้านการเก็บข้อมูล มีดังนี้ 
   ๑)  ในมุมมองนักวิจัย พบว่า หน่วยงานควรน าข้อเสนอแนะในการตรวจประเมินในรอบ
ปีท่ีผ่านมา มาปรับปรุงในรอบปีนี้ และปีต่อๆ ไป โดยเฉพาะการเตรียมเอกสารอ้างอิงในการตรวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ และควรมีการอบรมให้แก่เจ้าหน้าเกี่ยวกับเอกสารประกอบการอ้างอิงให้มี
ความถูกต้องและชัดเจน 
 



 

ภาคผนวก 
ภาพถ่ายการด าเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
 
 

 
 
 


