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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบล
กระเดียน อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีโดยภาพรวมเท�ากับร)อยละ 90.65 ถือว�ามีคะแนน
คุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานในระดับสูงมากโดยได)คะแนนดัชนีด)านความโปร�งใสสูงท่ีสุด เท�ากับ
ร)อยละ 96.17 (ระดับสูงมาก) และได)คะแนนดัชนีด)านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค�กรน)อยท่ีสุดเท�ากับร)อยละ
88.06 (ระดับสูงมาก) 

เม่ือพิจารณาผลการประเมินโดยละเอียด สามารถจําแนกข)อค)นพบตามดัชนี/ตัวชี้วัดแต�ละด)าน ดังนี้ 
1. ดัชนีความโปร�งใส (ค�าน้ําหนักร)อยละ 26) ซ่ึงได)ข)อมูลจากผู) มีส�วนได)ส�วนเสียภายนอก        

ของหน�วยงาน (EIT) และเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ� (EBIT) พบว�า มีคะแนนร)อยละ 96.17 ถือว�าอยู�         
ในระดับสูงมาก โดยจําแนกเปDน คะแนนด)านการให) เปEดเผย และเข)าถึงข)อมูล มีคะแนนร)อยละ 97.91 
(ระดับสูงมาก) และคะแนนด)านการมีส�วนร�วมของผู)มีส�วนได)ส�วนเสีย มีคะแนนร)อยละ 93.39 (ระดับสูงมาก) 

2. ดัชนีความพร)อมรับผิด (ค�าน้ําหนักร)อยละ 18) ซ่ึงได)ข)อมูลจากผู)มีส�วนได)ส�วนเสียภายใน      
ของหน�วยงาน (IIT) ผู)มีส�วนได)ส�วนเสียภายนอกของหน�วยงาน (EIT) และเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ� (EBIT) 
พบว�ามีคะแนนร)อยละ 90.81 ถือว�าอยู�ในระดับสูงมาก  โดยจําแนกเปDน คะแนนด)านความพร)อมรับผิด         
มีคะแนนร)อยละ 84.40 (ระดับสูงมาก) และคะแนนด)านเจตจํานงสุจริต มีคะแนนร)อยละ 96.72 (ระดับสูงมาก) 

3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (ค�าน้ําหนักร)อยละ 22) ซ่ึงได)ข)อมูลจากผู)มี 
ส�วนได)ส�วนเสียภายในของหน�วยงาน (IIT) ผู)มีส�วนได)ส�วนเสียภายนอกของหน�วยงาน (EIT) และเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษ� (EBIT) พบว�า มีคะแนนร)อยละ 85.93 ถือว�าอยู�ในระดับสูงมาก โดยจําแนกเปDนคะแนน
ด)านการถูกชี้มูลความผิด มีคะแนนร)อยละ 100 (ระดับสูงมาก) ด)านการทุจริตต�อหน)าท่ี มีคะแนนร)อยละ 
88.50 (ระดับสูงมาก) และความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย มีคะแนนร)อยละ 76.00 (ระดับสูง)  

4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค�กร (ค�าน้ําหนักร)อยละ 16) ซ่ึงได)ข)อมูลจากผู)มีส�วนได)ส�วนเสีย
ภายในของหน�วยงาน (IIT) และเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ� (EBIT)  พบว�า มีคะแนนร)อยละ 88.06 ถือว�าอยู�
ในระดับสูงมาก โดยจําแนกเปDนคะแนนด)านการสร)างวัฒนธรรมสุจริตในหน�วยงาน มีคะแนนร)อยละ 88.09
ระดับสูงมาก) ด)านการปIองกันผลประโยชน�ทับซ)อน มีคะแนนร)อยละ 98.27 (ระดับสูงมาก)  และด)าน       
การปIองกันและปราบปรามการทุจริตในหน�วยงาน มีคะแนนร)อยละ 80.39 (ระดับสูงมาก)  

5. ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน (ค�าน้ําหนักร)อยละ 18) ซ่ึงได)ข)อมูลจากผู)มีส�วนได)     
ส�วนเสียภายในของหน�วยงาน (IIT) ผู)มีส�วนได)ส�วนเสียภายนอกของหน�วยงาน (EIT) และเอกสารหลักฐาน    
เชิงประจักษ� (EBIT) พบว�า มีคะแนนร)อยละ 90.61  ถือว�าอยู�ในระดับสูงมาก โดยจําแนกเปDนคะแนน        
ด)านมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน มีคะแนนร)อยละ 96.55 (ระดับสูงมาก) และด)านคุณธรรม 
ในการบริหารงาน มีคะแนนร)อยละ 87.05 (ระดับสูงมาก) 
 ข)อบกพร�องของหน�วยงานและประเด็นการปรับปรุง หน�วยงานควรมีการกําหนดสมาชิกของ
กลุ�มท่ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือการบริหารงานท่ีโปร�งใสของหน�วยงานและมีการกําหนดอํานาจหน)าท่ีหรือแนว
ทางการดําเนินงานของกลุ�ม รวมท้ังมีการรายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการของกลุ�ม 
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ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามใคร�ขอขอบคุณผู) มีส�วนได)ส�วนเสียภายในและภายนอก         
ของหน�วยงานท่ีรับการประเมินท่ีให)ความร�วมมือในการตอบแบบสํารวจเปDนอย�างดี ขอขอบคุณผู)ประสานงาน
ของหน�วยงานและผู)ท่ีมีส�วนร�วมในการให)ข)อมูลและรวบรวมเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ�ของหน�วยงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หวังเปDนอย�างยิ่งว�ารายงานผลการประเมินฯ ฉบับนี้ จะก�อให)เกิด
ประโยชน�ต�อการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของหน�วยงานท่ีเข)ารับการประเมินในการปIองกันการทุจริต
ได)อย�างมีประสิทธิภาพ และนําไปสู�การยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน มีความเปDน
มาตรฐานสากล เกิดภาพลักษณ�และความเชื่อม่ันในคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานท่ีดี ตลอดจน
ทําให)ประชาชนมีความพึงพอใจต�อการให)บริการของหน�วยงานมากยิ่งข้ึน  

 
 

คณะท่ีปรึกษาโครงการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 



ค 
 

สารบัญ 
 

 

         หน
า 
บทสรุปผู
บริหาร............................................................................................................................. ก 

คํานํา.............................................................................................................................................. ข 

สารบัญ.......................................................................................................................................... ค 

บทท่ี 1  บทนํา............................................................................................................................... 1 
 1.1  หลักการและเหตุผล.......................................................................................................... 1 
 1.2  วัตถุประสงค�ของโครงการ................................................................................................. 1 
 1.3  ขอบเขตการดําเนินงาน..................................................................................................... 2 
 1.4  ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีคาดหวัง............................................................................................ 4 
บทท่ี 2  กรอบแนวคิด.................................................................................................................... 5 
บทท่ี 3  ระเบียบวิธีวิจัย................................................................................................................. 23 
 3.1  วิธีการศึกษาวิจัย........………………………………………………………………………....…………….... 23 
 3.2  ประชากรและกลุ1มตัวอย1างเป2าหมาย และการคัดเลือกกลุ1มตัวอย1าง................................ 23 
 3.3 เครื่องมือท่ีใช5ในการวิจัย................................................................................................... 25 
 3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข5อมูล.................................................................................................. 26 
 3.5 การประมวลผลและเกณฑ�การประเมิน............................................................................. 29 
 3.6 การวิเคราะห�ข5อมูล........................................................................................................... 34 
 3.7 แผนและข้ันตอนการดําเนินงาน........................................................................................ 36 
บทท่ี 4 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร(งใสในการดําเนินงานของหน(วยงาน 
ท่ีรับการประเมิน............................................................................................................................ 

 
38 

 4.1  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร1งใสในการดําเนินงานของหน1วยงาน 
ท่ีรับการประเมิน................................................................................................... 

 
38 

  4.1.1 บทวิเคราะห�ภารกิจหลักของหน1วยงาน และข5อมูลพ้ืนฐานของหน1วยงาน....... 38 
  4.1.2 ผลการแจกแจงข5อมูลด5านคุณลักษณะส1วนบุคคลของกลุ1มตัวอย1าง................. 41 

  4.1.3 ผลการแจกแจงรายละเอียดของข5อมูลท่ีจัดเก็บได5 จําแนกตามวิธีการเก็บ 
    ข5อมูลและประเภทของแบบสํารวจ.................................................................. 

 
43 

  4.1.4 แผนภาพแสดงผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร1งใส 
    ในการดําเนินงานของหน1วยงานท่ีรับการประเมิน............................................ 

 
43 

  4.1.5 ตารางแสดงรายละเอียดผลการประเมินคุณธรรมและความโปร1งใส 
    ในการดําเนินงานของหน1วยงานท่ีรับการประเมิน........................................... 

 
44 

 4.2  ผลการรวบรวมข5อเสนอแนะจากแบบสํารวจ....................................................... 45 
  

  



ง 
 

สารบัญ 
 

 

         หน
า 
บทท่ี 5 สรุปและอภิปรายผลการประเมินคุณธรรมและความโปร(งใสในการดําเนินงานของ
หน(วยงานท่ีรับการประเมิน........................................................................................................... 

 
46 

 5.1 สรุปผลการประเมิน................................................................................................ 46 
 5.2 อภิปรายผลการประเมิน......................................................................................... 47 
 5.3 ข5อเสนอแนะ........................................................................................................... 47 
ภาคผนวก  
 ภาคผนวก ก คะแนนการประเมินตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ�  
     Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment 
     : EBT รอบท่ี 1...................................................................................... 

 
 

50 
 ภาคผนวก ข คะแนนการประเมินตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ�  
     Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment 
     : EBT รอบท่ี 2...................................................................................... 

 
 

52 
 ภาคผนวก ค แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ� Evidence – Based Integrity 
     and Transparency Assessment สําหรับการประเมินคุณธรรม
     และความโปร1งใสในการดําเนินงานของหน1วยงานภาครัฐ ประจําปY
     งบประมาณ พ.ศ. 2560........................................................................ 

 
 
 

67 
 ภาคผนวก ง แบบสํารวจความคิดเห็นผู5มีส1วนได5ส1วนเสียภายใน Internal  
     Integrity and Transparency Assessment สําหรับการประเมิน
     คุณธรรมและความโปร1งใสในการดําเนินงานของหน1วยงานภาครัฐ 
     ประจําปY งบประมาณ พ.ศ. 2560.......................................................... 

 
 
 

86 
 ภาคผนวก จ แบบสํารวจความคิดเห็นผู5มีส1วนได5ส1วนเสียภายนอก External  
     Integrity and Transparency Assessment: EIT การประเมิน
     คุณธรรมและความโปร1งใสในการดําเนินงานของหน1วยงานภาครัฐ 
     ประจําปYงบประมาณ พ.ศ. 2560.......................................................... 

 
 
 

91 



บทที่ 1  
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินได้ผลการประเมินและ
แนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
ได้อย่างเหมาะสม โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ในปีงบประมาณ 2559 – 2560 ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. เสนอ อีกทั้ง ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐซึ่งถือเป็นกลไกหนึ่งในกระบวนการทุจริตนั้น ได้มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใส และเกิดการป้องกัน
ประเด็นเสี่ยงหรือช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตและสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทัน
สถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 8,294 หน่วยงาน  
โดยส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณและด าเนินการ
ประเมินจ านวน 239 หน่วยงาน ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 
 ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 
พ.ศ. 2560 มีความถูกต้องตามหลักวิชาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
อุบลราชธานี จึงมีความประสงค์จะจัดจ้างส ารวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 1.2.1 เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับ
การประเมิน 
 1.2.2 เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน 
 1.2.3 เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับ
นโยบายและในระดับปฏิบัติ 
 1.2.4 เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กับการยกระดับดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (CPI) 
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1.3 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

 1.3.1 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ประเมิน 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยท าการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 239 หน่วยงาน 
ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 หน่วยงาน เทศบาลนคร จ านวน 1 หน่วยงาน เทศบาลเมือง  
4 หน่วยงาน เทศบาลต าบล 54 หน่วยงาน และองค์การบริหารส่วนต าบล 179 หน่วยงาน 

 1.3.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำของกำรประเมิน  

  การด าเนินการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ระบบประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) จัดท าขึ้น จากแนวคิดในการสร้างสมดุลในเครื่องมือ  
การประเมินผลดังกล่าวส านักงาน ป.ป.ช. จึงได้ก าหนดดัชนีส าคัญ 5 ดัชนี ได้แก่ 

  1)  ดัชนีควำมโปร่งใส 

   ดัชนีความโปร่งใส เป็นการประเมินเกี่ยวกับความสามารถในการให้และเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ 
รวมถึงข้อมูลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง หรือบิดเบือน
ข้อมูล โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานจะต้องด าเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส 
ในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา  
มีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินการด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

  2)  ดัชนีควำมพร้อมรับผิด 

   ดัชนีความพร้อมรับผิด เป็นการประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะ
ให้บริการ หรือส่งมอบงานต่อสาธารณะตามที่ก าหนดไว้ในพันธกิจ และยึดหลักการกระจายผลประโย ชน์ 
ที่ถูกต้อง ชอบธรรม และเสมอภาคให้ทุกภาคส่วนได้รับการแก้ไขปัญหาและได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง 
รวมถึงความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารของหน่วยงาน 
ซึ่งเป็นผู้ก าหนดทิศทางของหน่วยงานในระดับนโยบายนั้น จะต้องมีเจตจ านงที่แน่วแน่ในการบริหารหน่วยงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด 

  3) ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 

   ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน เป็นการประเมินเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ หรือผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 
ที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะสะท้อนจากการรับรู้และประสบการณ์
ตรงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในภารกิจใดภารกิจหนึ่งของหน่วยงาน 

  4)  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

   ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร เป็นการประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติใน 
การปฏิบัติงานที่มีการปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็น
แนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านั้นควรเป็นการปฏิบัติตนหรือทัศนคติ  
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ที่ดี เป็นการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตต่าง ๆ ในหน่วยงานและ
ก่อให้เกิดบทลงโทษทางสังคม ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกิดความอายหรือความกลัวที่จะท าการทุจริตได้ 

  5)  ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 

   ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน เป็นการประเมินเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงาน
และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่จะต้องก าหนดให้มี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานนั้นอย่าง เคร่งครัด 
อยู่เสมอ รวมถึงจะต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน นอกจากนี้หน่วยงาน
จะต้องมีคุณธรรมในการบริหารงานภายในหน่วยงานและการบริหารงานบุคคล 

 1.3.3 ขอบเขตด้ำนกำรวิจัย 

  การประเมิน ITA ใช้วิธีวิจัยทีส่ าคัญ 2 วิธี คือ 
   1) การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ 
ตามแบบส ารวจ Evidenced- based โดยให้หน่วยงานภาครัฐตอบค าถามต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน 
กระบวนการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานด าเนินการจริงและมีหลักฐานประกอบที่มีคุณลักษณะที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
   2) การวิจัยจากแบบส ารวจกลุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับข้อคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบค าถามตามแบบส ารวจ External และแบบส ารวจ Internal ซึ่งเกี่ยวกับ
ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ของผู้ตอบแบบส ารวจในเรื่องการปฏิบัติงานกระบวนการและพฤติกรรมของ
บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐในเรื่องความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน โดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้อง 
เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ 

  1.3.4 ขอบเขตข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมิน 

  ข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการประเมิน จะใช้ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

 1.3.5 ขอบเขตพื้นที่ในกำรด ำเนินงำน 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จะด าเนินงาน
ประเมินผลหน่วยงานภาครัฐ 239 หน่วยงาน ซึ่งมีแหล่งที่ตั้งในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ตามที่ระบุใน
เอกสารแนบท้ายขอบเขตการด าเนินงาน (Terms of Reference : TOR) 

 1.3.6 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

  ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี  คณะที่ปรึกษาใช้ระยะเวลาการประเมิน จ านวน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามใน
สัญญาจ้าง 
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1.4 ผลสัมฤทธิ์ของงำนที่คำดหวัง 
 1.4.1 หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ท าให้เกิดความ
ตระหนักและให้ความส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น  
 1.4.2 หน่วยงานภาครัฐได้รับแนวทางในการพัฒนาในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อใช้เป็น
แนวทางประกอบการก าหนดนโยบายและการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐต่อไปได้  
 1.4.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมิน ได้รับข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ 
 1.4.4 หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมิน ได้รับข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงเครื่องมือ  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กับการยกระดับดัชนีชี้วัด 
การรับรู้การทุจริต (CPI)  
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บทที่ 2 
กรอบแนวคิด 

 
กรอบแนวคิด 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกเก่ียวกับการด าเนินงานที่มีคุณธรรม จริยธรรมและ
มีธรรมาภิบาล มีหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อันจะสะท้อน
คุณลักษณะที่ดีในการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนหรือ
ผู้รับบริการ  โดยหากหน่วยงานที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง ก็จะสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีในการด าเนินงาน 
ในด้านต่าง ๆ เช่น หน่วยงานมีความโปร่งใสในการให้ข้อมูล มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา สาธารณชน
หรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างสะดวกทุกช่องทางและสามารถตรวจสอบได้ 
หน่วยงานมีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
เจ้าหน้าที่มีความพร้อม มีความเต็มใจ และพร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงสุจริต
ที่แน่วแน่ในการบริหารงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
หน่วยงานมีวัฒนธรรมที่ดีอันเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม หน่วยงานมีระบบการด าเนินงาน
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติงาน หน่วยงานมีการด าเนินการเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน หน่วยงานมีระบบการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งมีการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และมีการมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็น
ธรรม เป็นต้น 
 ดังนั้น ส านักงาน ป.ป.ช. จึงได้ก าหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 

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

 

  1.  ดัชนีควำมโปร่งใส 

   ดัชนีความโปร่งใส เป็นดัชนีที ่ประเมินเกี ่ยวกับความสามารถในการให้และเปิดเผย  
ข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง 
หรือบิดเบือนข้อมูลโดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่มีความเสี่ยงในการทุจริต
มากกว่าการด าเนินงานด้านอื่น ๆ หน่วยงานจะต้องด าเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน
ตามกฎหมายก าหนดรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 
ในกระบวนการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน ตั้งแต่การร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมจัดท าแผนงาน 
ร่วมด าเนินการ และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและสามารถร้องเรียนเกี ่ยวกับการด าเนินงานของ
หน่วยงานและร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่ขาดคุณธรรมและความโปร่งใสได้ โดยมีตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อย ดังนี้  
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   1.1 ตัวชี้วัดกำรให้ เปิดเผย และเข้ำถึงข้อมูล 

    การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ (1) การด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และ (2) การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

       เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานในการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต้องด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องด าเนินการ เพ่ือเป็น
มาตรการให้หน่วยงานด าเนินการอย่างโปร่งใส และลดโอกาสในการเกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานได้ โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบส ารวจ ดังนี้ 
 

EBIT มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
(ภายในระยะเวลา 30 วันท าการ หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560) 
มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้
สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

(1)  ชื่อโครงการ 
(2)  งบประมาณ 
(3)  ผู้ซื้อซอง 
(4)  ผู้ยื่นซอง 
(5)  ผู้ได้รับคัดเลือก 

มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและ 
ผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 



7 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล 
การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบ ตามกระบวนการดังต่อไปนี้ 

(1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลา 
ตามท่ีกฎหมายของแต่ละหน่วยงานก าหนด 

(2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
แต่ละโครงการ 

(3) มีการประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ 
(4) มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ 
(5) มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
มีการน าผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาใช้ในการปรับปรุง 
การจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

   (2) กำรให้ เปิดเผย และเข้ำถึงข้อมูลของหน่วยงำน 

    เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานในการให้และเปิดเผย
ข้อมูลบทบาทภารกิจของหน่วยงาน และข้อมูลการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ท่ีกฎหมายก าหนดของหน่วยงาน
โดยหน่วยงานจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้หลากหลายช่องทาง
รวมทั้งข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่อย่างตรงไปตรงมา ไม่มี  
การบิดเบือนข้อมูล โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบส ารวจ ดังนี้ 
 

EBIT 
 
 
 

มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน 
มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานทางช่องใดบ้าง 
มีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือ 
สื่ออ่ืน ๆ 

 มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ  
Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลา 
ท าการของหน่วยงาน 

EIT หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และปรับข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
 

  1.2 ตัวชี้วัดกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงาน และ (2) การจัดการเรื่องร้องเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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   (1) กำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 

    เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของหน่วยงาน ตั้งแต่การร่วมแสดง 
ความคิดเห็น ร่วมวางแผน/จัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการ และร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของ
หน่วยงานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินงานด้วยความโปร่งใสของหน่วยงานได้ โดยมีประเด็นการประเมิน  
แยกตามประเภทของแบบส ารวจ ดังนี้ 
 

EBIT 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ  
ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในด าเนินการโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน  
EIT หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็น 

ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ติดตามและตรวจสอบ 

การด าเนินงานของหน่วยงาน 

   (2) กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 

    เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการเปิดโอกาส
และให้ความส าคัญกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และสามารถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมถึงเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานในกระบวนต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน อันไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่ได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสของหน่วยงานได้ โดยมีประเด็นการประเมินแยกตาม
ประเภทของแบบส ารวจ ดังนี้ 
 

EBIT มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
 มีการก าหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 มีรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และ

เผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืน ๆ 
EIT หน่วยงานมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์ 

แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนได้รับทราบชัดเจน 
 

  2.  ดัชนีควำมพร้อมรับผิด 

   ดัชนีความพร้อมรับผิด เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะให้บริการ 
หรือส่งมอบผลงานต่อสาธารณะตามที่ก าหนดไว้ในพันธกิจ และยึดหลักการกระจายผลประโยชน์ที่ถูกต้อง  
ชอบธรรม และเสมอภาคให้ทุกภาคส่วนได้รับการแก้ไขปัญหาและได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง รวมถึง
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ความกล้าหาญที่รับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งเป็น 
ผู้ก าหนดทิศทางของหน่วยงานในระดับนโยบายนั้น จะต้องมีเจตจ านงที่แน่วแน่ในการบริหารหน่วยงาน 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนว่าการขับเคลื่อน
หน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล โดยมีตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
 

 
  2.1 ตัวชี้วัดควำมพร้อมรับผิด 

   ความพร้อมรับผิด ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ (1) ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน 
และ (2) ความพร้อมรับผิดในการบริหารงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ควำมพร้อมรับผิดในกำรปฏิบัติงำน 
เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

ของหน่วยงาน ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
ตามภาระหน้าที่ ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติ งานตามภารกิจหน้าที่มากกว่าเรื่องส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานหากเกิดความผิดพลาดหรือ 
ความเสียหายขึ้น รวมถึงกระบวนการของหน่วยงานในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติงานขาดความรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบส ารวจ ดังนี้ 
 

IIT เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น เต็มความสามารถ  
โดยมุ่งผลส าเร็จของงาน 
หน่วยงานของท่านมีความพร้อมที่จะบริการหรือส่งมอบผลงานต่อสาธารณะ ตามที่ก าหนดไว้ 
ในพันธกิจ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
มากกว่าการท าธุระส่วนตัวในเวลาปฏิบัติงาน 

ท่านระลึกอยู่เสมอว่าท่านจะต้องมีส่วนในความรับผิดชอบเมื่อหน่วยงานเกิดความเสียหาย 
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของท่าน 
หน่วยงานของท่านมีมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ท่ีไม่มีความรบัผิดชอบ 
ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
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EIT เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น เต็มความสามารถ  
โดยมุ่งผลส าเร็จของงาน 
หน่วยงานมีความพร้อมที่จะบริการหรือส่งมอบผลงานต่อสาธารณะ ตามที่ก าหนดไว้ 
ในพันธกิจ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
มากกว่าการท าธุระส่วนตัวในเวลาปฏิบัติงาน 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานพร้อมรับฟังการวิพากษ์หรือติชมจากประชาชน/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดหรือ 
เกิดความเสียหาย 

 
(2) ควำมพร้อมรับผิดในกำรบริหำรงำน 

    เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการบริหารของผู้บริหาร
ของหน่วยงาน ซึ่งมีผลต่อผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องมีความรับผิดชอบ
ทั้งผลจากการปฏิบัติงานของตนเอง และผลจากการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานด้วย โดยมีประเด็น
การประเมินแยกตามประเภทของแบบส ารวจ ดังนี้ 
 

IIT ผู้บริหารของหน่วยงานท่านพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากงานนั้นส่งผลกระทบและ 
เกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 

EIT ผู้บริหารของหน่วยงานท่านพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากงานนั้นส่งผลกระทบและ 
เกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 

 

  2.2 ตัวช้ีวัดเจตจ ำนงสุจริต 

   เจตจ านงสุจริตประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   เจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำน 
    เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการบริหารงานของผู้บริหาร
ของหน่วยงาน ที่จะต้องมีจิตส านึกในการบริหารหน่วยงานอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล และมุ่งน าหน่วยงาน
ให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต โดยการแสดงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ว่าจะ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และให้ความส าคัญกับการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม และพร้อมที่จะ
รับผิดชอบหากเกิดความไม่เป็นธรรม หรือการทุจริตขึ้นในหน่วยงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และ
สาธารณชนเกิดความเชื่อมั่นในการด าเนินงานของหน่วยงานที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบส ารวจ ดังนี้ 
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EBIT ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อ
สาธารณชน 
ผู้บริหารของหน่วยงานมีการก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  
เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละด้าน 

(1) ด้านความโปร่งใส 
(2) ด้านความพร้อมรับผิด 
(3) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
(4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
(5) ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
(6) ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 

IIT ผู้บริหารของหน่วยงานท่านได้แสดงเจตจ านงสุจริตที่แน่วแน่ว่า จะมุ่งม่ันในการบริหาร
หน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ผู้บริหารของหน่วยงานท่านมีการสนับสนุนงบประมาณหรือการด าเนินการ เพ่ือให้เกิด 
ความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริตมากขึ้นในหน่วยงาน 

EIT ผู้บริหารของหน่วยงานมีภาพลักษณ์ที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารงาน 
 

 3.  ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 

  ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ หรือผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 
ที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะสะท้อนจากการรับรู้และประสบการณ์
ตรงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในภารกิจใดภารกิจหนึ่งของหน่วยงาน นอกจากนี้
ผลการชี้มูลความผิดจากส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงอันน่าเชื่อ ยังเป็นการสะท้อน
พฤติกรรมดังกล่าวอีกด้วย โดยมีตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
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   3.1 ตัวชี้วัดกำรถูกชี้มูลควำมผิด 

       การถูกชี้มูลความผิดประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัดย่อย คือ เรื่องชี้มูลความผิด โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
    เรื่องช้ีมูลควำมผิด 

     เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมอันเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ โดยพิจารณาจากเรื่องกล่าวหาที่มีมติชี้มูลความผิด
ของส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึ งวันที่  
30 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาการใช้ข้อมูลเรื่องชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่ประกอบการประเมิน  
ที่ต่อเนื่องจากการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทั้งนี้ เรื่องกล่าวหานั้นจะต้องมีมูลเหตุแห่งความผิด
เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นปีแรกที่ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐเต็มรูปแบบทั่วประเทศ โดยมีประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

ข้อมูลการถูก 
ชี้มูลความผิด 

เรื่องชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานตามฐานข้อมูลของส านักงาน ป.ป.ช. 
และส านักงาน ป.ป.ท 

   3.2 ตัวชี้วัดกำรทุจริตต่อหน้ำที่ 

    การทุจริตต่อหน้าที่ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ (1) การรับสินบน และ (2) การใช้
ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) กำรรับสินบน 

     เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เป็น
พฤติกรรมอันเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ ในลักษณะที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการรับหรือเรียกรับเงิน  
สิ่งของหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจเกิดการรับรู้การรับสินบนเหล่านั้น
จากการเคยได้ยิน ได้เห็น หรือรับทราบจากแหล่งอ่ืน ๆ หรืออาจเกิดจากการเคยจ่ายสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานจริง โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบส ารวจ ดังนี้ 

IIT เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านมีการรับสิ่งของ การอ านวยความสะดวก ความบันเทิง หรือสิทธิ
ประโยชน์อื่น ๆ จากผู้ที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านมีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์จากผู้อื่น 

EIT ท่านเคยได้ยินหรือรับทราบว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการรับสิ่งของ การอ านวยความสะดวก
ความบันเทิง หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จากผู้ที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวัง 
ให้มีการตอบแทนในอนาคต 
ท่านเคยได้ยินหรือรับทราบว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์จากผู้อื่น 
ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ 

(2) กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรเอื้อประโยชน์ 

     เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เป็น
พฤติกรรมอันเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ ในลักษณะที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่หรือการใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็นธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อ่ืน  
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ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียอาจเกิดการรับรู้การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นจากการเคย 
ได้ยิน ได้เห็น หรือรับทราบจากแหล่งอ่ืน ๆ หรืออาจเกิดจากการเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้อ านาจหน้าที่
ในการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมโดยตรง เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดย มีประเด็นการประเมิน 
แยกตามประเภทของแบบส ารวจ ดังนี้ 

  

  3.3 ตัวช้ีวัดควำมปลอดจำกกำรทุจริตเชิงนโยบำย 

   ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบายประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ความปลอดจาก  
การทุจริตเชิงนโยบาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   ควำมปลอดจำกกำรทุจริตเชิงนโยบำย 

    เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารของหน่วยงานที่เป็น
พฤติกรรมอันเข้าข่ายการทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกัน
ระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน/พวกพ้อง หรือมีการแทรกแซงทาง
การเมืองร่วมด้วย เพ่ือเอ้ือผลประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน หรือแลกเปลี่ยนกับ  
การก าหนดนโยบายหรือการอนุมัติใด ๆ ของผู้บริหารของหน่วยงาน โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภท
ของแบบส ารวจ ดังนี้ 
 

IIT คู่สัญญาโครงการหรือสัมปทานใด ๆ ของหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์หรือ 
มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้บริหารของหน่วยงาน 
นโยบาย/ทิศทาง/การด าเนินงาน/การอนุมัติต่าง ๆ  ของหน่วยงานท่านถูกแทรกแซงจาก 
ฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอ านาจ ก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

EIT คู่สัญญาโครงการหรือ สัมปทานใด ๆ ของหน่วยงานมีความเก่ียวข้องเชิงอุปถัมภ์หรือ 
มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้บริหารของหน่วยงาน 
นโยบาย/ทิศทาง/การด าเนินงาน/การอนุมัติต่าง ๆ  ของหน่วยงานถูกแทรกแซงจาก 
ฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอ านาจ ก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

 
 

IIT เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านมีการใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาโครงการหรือสัมปทานใด ๆ ของหน่วยงาน 

EIT ท่านเคยได้ยินหรือรับทราบว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือเอ้ือประโยชน์ 
แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือ 
พวกพ้อง 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาโครงการหรือสัมปทานใด ๆ ของหน่วยงาน 
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 4.  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติ 
ในการปฏิบัติงานที่มีการปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็น
แนวทางปฏิบัติประจ า หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านั้นควรเป็น การปฏิบัติตนหรือทัศนคติ 
ที่ดีเป็นการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตต่าง ๆ  ในหน่วยงาน จนกระท่ัง
ไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) ส่งผลท าให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
เกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระท าการทุจริตได้ รวมไปถึงกระบวนการของหน่วยงานที่จะต้องปลูกฝังและ
สร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และกระบวนการของ
หน่วยงานที่มีการก าหนด แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน นอกจากนี้ การมีกระบวนการ
ตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความส าคัญและ 
เกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้เช่นกัน โดยมี
ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อย ดังนี้  

 
  4.1 ตัวชี้วัดกำรสร้ำงวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงำน  

   การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ (1) การสืบทอด
วัฒนธรรมสุจริต (2) การไม่ทนต่อการทุจริต และ (3) การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   (1) กำรสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต 

     เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่แสดงถึงการสั่งสอนหรือถ่ายทอดการปฏิบัติตนที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  
ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต จนเกิดกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 
(Socialization) และกลายเป็นวัฒนธรรมสุจริตของหน่วยงาน โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภท  
ของแบบส ารวจ ดังนี้ 

IIT เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดี มีคุณธรรม และซื่อสัตย์สุจริต 
ให้แก่กันอยู่เสมอ 
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   (2) กำรไม่ทนต่อกำรทุจริต  

    เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  
ที่ไม่ยอมรับการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ไม่ทนที่จะเห็นการทุจริตในหน่วยงาน พร้อมที่จะด าเนินการ  
เพ่ือหาทางตรวจสอบและยับยั้งการทุจริตนั้น จนเกิดกระแสการลงโทษทางสังคม ( Social Sanction)  
ภายในหน่วยงาน โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบส ารวจ ดังนี้ 

IIT หากท่านพบเห็นการทุจริตเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านจะไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะ
ด าเนินการ (เช่น ร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลแก่ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน) 
เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบการทุจริตนั้น 

   (3) กำรอำยและเกรงกลัวที่จะทุจริต 

    เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  
ที่เห็นว่าการทุจริตนั้นเป็นสิ่งที่น่าอับอาย เนื่องจากจะไม่ได้รับการยอมรับและถูกต่อต้านจากสังคม (Social 
Sanction) จนไม่กล้าที่จะกระท าการทุจริต หรือตระหนักถึงบทลงโทษและผลของการทุจริตจนไม่กล้าที่จะ
กระท าการทุจริต โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบส ารวจ ดังนี้ 

IIT เจ้าหน้าที่ท่ีท าการทุจริตในหน่วยงานของท่านยังคงลอยนวล และยังได้รับการยอมรับในหน่วยงานอยู่ 
หากเกิดการกระท าการทุจริตในหน่วยงานของท่าน เรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่าอับอายและ 
จะถูกแรงกดดันทางสังคมจากทุกส่วนในหน่วยงานเสมอ 

 

  4.2 ตัวช้ีวัดกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

   การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด คือ การด าเนินการเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน 

    เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานที่ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ 
ในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับ การกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถแยกแยะผลประโยชน์  
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ รวมถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ไม่เข้าข่ายการมีผลประโยชน์ 
ทับซ้อน โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบส ารวจ ดังนี้ 
 

EBIT มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้ความรู้ 
เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 
มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

IIT เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ยังคงมีการน าวัสดุ หรืออุปกรณ์ และของใช้ในราชการ  
ไปใช้ในการส่วนตัว 
การบริหารงานและการปฏิบัติงานในหน่วยงานท่านมีการเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลบางกลุ่ม 
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  4.3 ตัวชี้วัดกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำน 

   การป้องกันและปราบปราบการทุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่  
(1) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ (2) การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

(1) แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

    เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหา เกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการให้
ความส าคัญในการป้องกันการทุจริต โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน ซึ่งนอกจากจะต้องมีการวิเคราะห์ผล การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวในปีที่ผ่านมาแล้ว 
ยังต้องมีการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพเช่นกัน โดยมีประเด็นการประเมินแยกตาม
ประเภทของแบบส ารวจ ดังนี้  

EBIT มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือน ามาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
มีผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

IIT แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานท่านถูกน าไปสู่การปฏิบัติ 
อย่างเป็นรูปธรรม 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานของท่านสามารถยับยั้ง 
การทุจริตในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) กำรตรวจสอบถ่วงดุลภำยในหน่วยงำน 

    เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานในการตรวจสอบถ่วงดุล
ภายในเกี่ยวกับการด าเนินงานที่มีความเสี่ยงหรือมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริต โดยกลุ่มคนที่มีบทบาทหน้าที่  
ซึ่งต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่ วยงาน โดยมี
ประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบส ารวจ ดังนี้ 

EBIT มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส 
กรณีท่ีมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดง
ถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 

IIT หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานท่านมีการด าเนินงานอย่างอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง 
จากผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ 
หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานท่านสามารถตรวจสอบยับยั้ง หรือป้องกันการทุจริต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 5.  ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 

  ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานและ
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่จะต้องก าหนดให้มี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานนั้นอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ 
รวมถึงจะต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งถือเป็นลักษณะคุณธรรม  
ที่หน่วยงานจะต้องพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน นอกจากนี้  หน่วยงานจะต้องมีคุณธรรม 
ในการบริหารงานภายในหน่วยงาน ทั้งการบริหารงานบุคคล พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน 
พฤติกรรมของหัวหน้างานในการมอบหมายงาน ตลอดจนการให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์  
ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยมีตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
 

 
  5.1 ตัวชี้วัดมำตรฐำนและคุณธรรมในกำรปฏิบัติงำน 

   มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ (1) มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน และ (2) ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

    เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยการก าหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐาน  
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐาน รวมทั้ง เจ้าหน้าที่
จะต้องมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างเป็นมาตรฐาน และเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ  
โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบส ารวจ ดังนี้ 

EBIT มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

EIT เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และ 
ยึดหลักความถูกต้องอยู่เสมอ 
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(2) ควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำน 

     เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีความเป็นธรรมต่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ใช้ในการด า เนินการให้
ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน มีระบบการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่จะต้องมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือก
ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในกรณีใดกรณีหนึ่ง โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบส ารวจ 
ดังนี้ 

EBIT มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการให้
ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
มีระบบการป้องกันหรือตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก 

EIT เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 

  5.2 ตัวชี้วัดคุณธรรมในกำรบริหำรงำน 

   คุณธรรมในการบริหารงาน ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ (1) การบริหารงานบุคคล  
(2) การบริหารงบประมาณ (3) คุณธรรมในการมอบหมายงาน และ (4) การบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) กำรบริหำรงำนบุคคล 

    เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการมีคุณธรรม
ในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน ทั้งในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การคัดเลือก การบรรจุ 
แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ด้านกระบวนการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการธ ารงรักษา
คนดี คนเก่ง และด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบส ารวจ 
ดังนี้ 

IIT กระบวนการคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ การพิจารณาความดีความชอบ หรือ
การให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ในหน่วยงานท่าน ยังคงมีการยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ เส้นสาย 
หรือผลประโยชน์อื่น ๆ แอบแฝง 
หน่วยงานของท่านมีระบบการธ ารงรักษาคนดี คนเก่ง และเสริมสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ 
ในหน่วยงานปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอย่างจงรักภักดี 
หน่วยงานของท่านมีระบบการพัฒนาบุคลากร การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา 
การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 

(2) กำรบริหำรงบประมำณ  

    เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานที่แสดงถึงการมี
คุณธรรมในการบริหารงบประมาณ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างโปร่งใส และจะต้องพิจารณาใช้จ่ายใน 
สิ่งที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเมื่อมีการใช้
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จ่ายเงินงบประมาณแล้ว ก็จะต้องมีการรายงานตามข้อเท็จจริงเช่นกัน โดยมีประเด็นการประเมินแยกตาม
ประเภทของแบบส ารวจ ดังนี้ 

IIT หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
หน่วยงานของท่านยังคงมีการรายงานการใช้เงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
หน่วยงานของท่านใช้จ่ายเงินงบประมาณตามความจ าเป็นและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด 

(3) คุณธรรมในกำรมอบหมำยงำน 

    เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของหัวหน้างานที่แสดงถึงการมีคุณธรรม 
ในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่จะต้องค านึงถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
ขอบเขตตามค าบรรยายลักษณะงานที่หน่วยงานก าหนด หรือขอบเขตตามภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ  
ไม่สั่งงานในเรื่องที่เกี่ยวกับธุระส่วนตัว มีความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจ 
เอาใจใส่  ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติ งานของผู้ ใต้บั งคับบัญชาอยู่ เสมอ และพร้อมเข้ าช่ วยเหลือ  
เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานโดยมีประเด็นการประเมินแยกตามประเภทของแบบส ารวจ ดังนี้ 
 

IIT ผู้ด ารงต าแหน่งในระดับหัวหน้างานในหน่วยงานของท่านยังปรากฏพฤติกรรมการสั่งงาน 
ในเรื่องที่เกี่ยวกับธุระส่วนตัว 
ผู้ด ารงต าแหน่งในระดับหัวหน้างานในหน่วยงานของท่านมีการมอบหมายงานต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
ผู้ด ารงต าแหน่งในระดับหัวหน้างานในหน่วยงานของท่านมีการอธิบายรายละเอียดของงาน 
ก าหนด เป้าหมาย ติดตาม ให้ค าแนะน า และร่วมแก้ไขปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ 

 
(4) กำรบริหำรสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  

    เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มี เนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการให้
ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและสนับสนุน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีประเด็น 
การประเมินแยกตามประเภทของแบบส ารวจ ดังนี้ 

 
IIT หน่วยงานของท่านมีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

 
หมายเหตุ :     EBIT  หมายถึง    แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity  
        and Transparency Assessment) 

    IIT    หมายถึง   แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
       (Internal Integrity and Transparency Assessment) 
    EIT   หมายถึง    แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
       (External Integrity and Transparency Assessment) 
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  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงเป็นการประเมิน
หน่วยงานภาครัฐอย่างครอบคลุมทุกมิติทั้งในระดับบริหารงานของผู้บริหารและระดับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการด าเนินงานของหน่วยงาน วัฒนธรรมขององค์กร รวมไปถึงผลจาก
การด าเนินงานของหน่วยงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งล้วนแต่มีความส าคัญและสามารถสะท้อนให้เห็นถึง
คุณลักษณะที่ดีในการด าเนินงานที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม และมีธรรมาภิบาล ที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่
ของรัฐพึงจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินครอบคลุมในทุกมิติดังกล่าว  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงประเมินทั้งจากระบบ  
การด าเนินงานของหน่วยงานซึ่งจะพิจารณาจากเอกสาร/หลักฐาน และประเมินจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียซึ่งพิจารณาจากผลของการส ารวจความคิดเห็น โดยจะจัดเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
หน่วยงานได้แก่ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และจัดเก็บจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน ได้แก่ ผู้รับบริการ
หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของหน่วยงาน ส านักงาน ป.ป.ช. จึงได้ก าหนดให้มีเครื่องมือส าหรับ
การประเมิน จ านวน 3 เครื่องมือ ได้แก่ 

(1) แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency  
Assessment: EBIT) เก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติและกระบวนการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับการประเมิน 

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

(3) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and  
Transparency Assessment: EIT) เก็บข้อมูลการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Stakeholders) ต่อหน่วยงานที่รับการประเมิน 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงเป็นการประเมิน
ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีความครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกมิติของหน่วยงาน และสะท้อนถึง
คุณลักษณะส าคัญเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐอย่างครบถ้วน 
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รายละเอียดแผนภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 

 
                                                             
    แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) 
    แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
    แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
    ข้อมูลการชี้มูลความผิดของส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. 



 
แผนภำพที่ 1  รายละเอียดดัชนี ตวัช้ีวัด และตัวช้ีวัดย่อยการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
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บทที่ 3  
      ระเบียบวิธีวิจัย  

 
 การด าเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี  และ 2) เพ่ือจัดท า
ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่เข้ารับการประเมิน ส าหรับ  
การปรับปรุงหรือพัฒนาเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียดของระเบียบ  
วิธีวิจัย ดังนี้ 

3.1 วิธีกำรศึกษำวิจัย 

 การประเมิน ITA ใช้วิธีวิจัยทีส่ าคัญ 2 วิธี คือ 
  1) การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ  
ตามแบบส ารวจ Evidenced- based โดยให้หน่วยงานภาครัฐตอบค าถามต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน 
กระบวนการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานด าเนินการจริงและมีหลักฐานประกอบที่มีคุณลักษณะที่ดีตาม 
หลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
  2) การวิจัยจากแบบส ารวจกลุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบค าถามตามแบบส ารวจ External และแบบส ารวจ Internal ซึ่งเกี่ยวกับความรู้
ความเข้าใจและประสบการณ์ของผู้ตอบแบบส ารวจในเรื่องการปฏิบัติงานกระบวนการและพฤติกรรมของบุคลากร
ในหน่วยงานภาครัฐในเรื่องความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบั ติงาน 
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน โดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้อง 
เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ 
 

3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงเป้ำหมำย  

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย 
ในการด าเนินการส ารวจและประเมินผล คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี  
จ านวน 239 หน่วยงาน โดยคณะที่ปรึกษาได้จ าแนกกลุ่มประชากรเป้าหมาย (Target Population)  
การสุ่มตัวอย่าง (Sampling Method) และขนาดตัวอย่าง (Sample Size) ตามประเภทของการประเมินดังนี้ 

 3.2.1 แนวทำงกำรประเมินตำมแบบส ำรวจ Internal 

  แบบส ารวจ Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT เป็นการประเมินจาก
ข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใช้วิธีการส ารวจ  
โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face Interview) การทอดแบบร่วมกับการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และส่งแบบประเมินทางไปรษณีย์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้อาจจะใช้หลายวิธี
ร่วมกันขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 
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  กลุ่มประชากรเป้าหมายในการศึกษาได้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินที่มี
อายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และครอบคลุมทุกระดับตามสายการบังคับบัญชาส าหรับด าเนินงาน โดยมีขนาด
ตัวอย่างอย่างน้อย 100 ตัวอย่าง ซึ่งหากหน่วยงานใดมีจ านวนประชากรน้อยกว่า 100 ราย จะมีการเก็บข้อมูล
จากประชากรทั้งหมด 
  การเลือกตัวอย่าง คณะที่ปรึกษาใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Systematic 
Sampling) ซึ่งเป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างที่ค านึงถึงความเป็นไปได้ในทางสถิติโดยท าการแบ่งชั้นภูมิตามลักษณะ
โครงสร้างการบริหารงานของแต่ละหน่วยงานและให้มีการกระจายตัวอย่างตามลักษณะของประชากร
เป้าหมายโดยโครงสร้างของหน่วยงานมีดังนี้  

1) สายบริหาร ได้แก่ ปลัด รองปลัด 
2) สายปฏิบัติ ได้ ส านักงานปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา ส่วนสาธารณสุข  

  เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่างแบบส ารวจ Internal Integrity & Transparency Assessment: 
IIT ประกอบด้วยบุคลากรภายในหน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างที่มี
อายุการท างานตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป โดยหน่วยงานจะต้องจัดเตรียมชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งสังกัด เบอร์โทรศัพท์  
(มือถือ,ที่ท างาน) ที่อยู่และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากรในหน่วยงานให้ครอบคลุมทุกระดับตาม 
สายการบังคับบัญชาและจัดส่งให้คณะที่ปรึกษา 

 3.2.2 แนวทำงกำรประเมินตำมแบบส ำรวจ External 

  แบบส ารวจ External Integrity & Transparency Assessment: EIT เป็นการประเมินจาก
ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใช้วิธีการ
ส ารวจโดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face Interview) การทอดแบบร่วมกับการส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และส่งแบบประเมินทางไปรษณีย์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
ทั้งนี้อาจจะใช้หลายวิธีร่วมกันขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 
  กลุ่มประชากรเป้าหมายในการศึกษาได้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
ภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 100 ตัวอย่าง ครอบคลุมตามลักษณะ
โครงสร้างการบริหารและประเภทผู้รับบริการ หากหน่วยงานมีจ านวนประชากรน้อยกว่า 100 ราย จะมีการเก็บ
ข้อมูลจากประชากรทั้งหมด  
  การเลือกตัวอย่าง คณะที่ปรึกษาใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Systematic 
Sampling) ซึ่งเป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างที่ค านึงถึงความเป็นไปได้ในทางสถิติโดยการแบ่งชั้นภูมิตามลักษณะ
โครงสร้างการบริหารงานและประเภทผู้รับบริการ (ประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ของแต่ละหน่วยงาน 
รวมทั้งให้มีการกระจายของกลุ่มตัวอย่างตามลักษณะของประชากรเป้าหมาย โดยมีการแบ่ง เป็นผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายนอกตามภารกิจ ได้แก่ 

1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามภารกิจหลัก 
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามภารกิจสนับสนุน 
3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

  เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่างตามแบบส ารวจ External Integrity & Transparency Assessment: 
EIT ประกอบด้วยผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานนั้น ๆ อย่างแท้จริง  โดยระบุประเภท 
ของการมีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงานรวมถึงประชาชนที่เป็นผู้รับบริการ 
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ตามภารกิจหลักของหน่วยงานโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยหน่วยงานจะต้องจัดเตรียมชื่อ-นามสกุลต าแหน่งสังกัด 
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ, ที่ท างาน) ที่อยู่และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 500 รายชื่อ และจัดส่งให้คณะที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ให้เหลือจ านวน 100 รายชื่อ ซึ่งใช้ว ิธีการจับฉลาก โดยกระจายจากงานที่เข้ารับบริการกรณีหน่วยงาน 
มีผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน้อยกว่า 500 คน ให้จัดส่งรายชื่อทั้งหมด 
 

ประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จ ำแนกตำมกลุ่มภำรกิจของหน่วยงำน 

จ ำนวน/สัดส่วน 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามภารกิจหลัก ไม่น้อยกว่า 200 รายชื่อ 
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามภารกิจสนับสนุน ไม่น้อยกว่า 100 รายชื่อ 
3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่น้อยกว่า 200 รายชื่อ 

รวม อย่างน้อย 500 รายชื่อ 

 หมายเหตุ:  1. เพ่ิมเติมจากท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งเวียน 
    2. กรณีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มมีจ านวนไม่ถึงเกณฑ์ให้จัดส่งทั้งหมด 
 

 3.2.3 แนวทำงกำรประเมินตำมแบบส ำรวจ Evidence - Based 

  แบบส ารวจ Evidence – Based Integrity & Transparence Assessment :  EBIT เป ็น 
การประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การประเมินโดยใช้แบบส ารวจ 
Evidence – Based Integrity & Transparence Assessment: EBIT รอบที่ 1 และรอบที่ 2 จะใช้แบบส ารวจ  
2 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน โดยหน่วยงานภาครัฐจะต้องด าเนินการตอบแบบส ารวจตามความเป็นจริงพร้อมกับ  
แนบเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการอ้างอิงค าตอบในข้อค าถามนั้นและจัดส่งให้
คณะที่ปรึกษาด าเนินต่อไป 
  การจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอ่ืน ๆ เพ่ือประกอบแบบส ารวจ Evidence – Based 
Integrity & Transparence Assessment: EBIT นั้น หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจะต้องสอบทานเอกสาร/
หลักฐานหรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่ส่งมาพิจารณาในแต่ละประเด็นค าถามให้สอดคล้องกับภารกิจที่หน่วยงานเลือก
ประเด็นค าถามที่มีลักษณะความต่อเนื่อง กับควรสอบทานรายการเอกสาร/หลักฐานภายใต้แผนงาน/โครงการ
เดียวกันรวมทั้งสอบทานระยะเวลาของเอกสาร/หลักฐานให้สอดคล้องกับรอบปีงบประมาณที่ด าเนินการประเมิน 
 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 คณะที่ปรึกษาด าเนินการส ารวจตามระบบการประเมิน ITA ด้วยแบบส ารวจ 3 แบบ ตามแบบที่
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด คือ 
  3.3.1 แบบส ารวจ Internal เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ภาครัฐที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์  
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางแบบสอบถามออนไลน์ หรือวิธีการที่คณะที่ปรึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสม  
ในการวิจัย 
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  3.3.2 แบบส ารวจ External เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ 

ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า ทางไปรษณีย์  
ทางโทรศัพท์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางแบบสอบถามออนไลน์หรือวิธีการที่คณะที่ปรึกษาเห็นว่า 
มีความเหมาะสมในการวิจัย 
  3.3.3 แบบส ารวจ Evidence-Based เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยหน่วยงานภาครัฐตอบค าถามตามความเป็นจริง
ตามแบบส ารวจและแนบเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงหรือประกอบ 
 
3.4 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากประชากรของหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี จะมีหนังสือแจ้งปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ให้หน่วยงานผู้รับประเมินทราบ เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินจัดส่งรายชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง  
ที่อยู่ โทรศัพท์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดซึ่งจะต้องครอบคลุมตามโครงสร้าง สายงาน 
กลุ่มต าแหน่งของแต่ละหน่วยงาน ส าหรับท าการสุ่มตัวอย่าง โดยให้กระจายตัวอย่างไปตามประเภทและ 
ระดับของเจ้าหน้าที ่ เพื่อให้ได้ตัวแทนที่ดีของประชากร  จากนั ้นที ่ปรึกษาจะใช้แบบส ารวจ Internal  
โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางแบบสอบถาม
ออนไลน์ หรือวิธีการที่คณะที่ปรึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสมในการวิจัย 
 ส าหรับการประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงาน หน่วยงานภาครัฐที่เป็นกลุ่มเป้าหมายต้องจัดส่งข้อมูลรายชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ของกลุ่มผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากนั้นที่ปรึกษาจะใช้แบบส ารวจ External 
โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางแบบสอบถาม
ออนไลน์ หรือวิธีการที่คณะที่ปรึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสมในการวิจัย 
 ส่วนแบบส ารวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) ที่ปรึกษาจะด าเนินการจัดส่ง 
แบบส ารวจให้แก่หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย ส าหรับตอบประเด็นค าถามที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน พร้อมทั้ง
ท าการรวบรวมข้อมูลบนพื้นฐานที่เป็นจริงจากเอกสาร/หลักฐานต่าง ๆ โดยใช้แบบส ารวจ 2 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน 

 3.4.1 วิธีกำรเก็บข้อมูล 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
พ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้มีวิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลโดยจ าแนกตามประเภท
ข้อมูลดังนี้ 
   1) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลแบบส ารวจ Internal โดยใช้วิธีรวบรวมโดยการให้เจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานที่ถูกประเมินตอบแบบส ารวจด้วยตนเอง (Self – administered Questionnaire Survey) หรือ
การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face – to – Face Interview) ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ทางแบบสอบถามออนไลน์ หรือวิธีการอ่ืนที่ที่ปรึกษาเห็นว่าเหมาะสม 
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   2) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลแบบส ารวจ External ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลโดยแยกตาม
ประเภทการให้บริการของหน่วยงานโดยหน่วยงานที่ให้บริการของประชาชนโดยตรง (Counter Service)  
ซึ่งให้ผู้รับบริการตอบแบบส ารวจด้วยตนเอง (Self-administered Questionnaire Survey) หรือการสัมภาษณ์
แบบเผชิญหน้า (Face – to – Face Interview)  
   3) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์  Evidence – Based Integrity & 
Transparence Assessment: EBIT  ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลที่เป็นจริงจากเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะที่ปรึกษาจะจัดส่งแบบส ารวจ 1 ชุดต่อ 1 หน่วยงานให้กับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
ด าเนินการตอบแบบส ารวจความเป็นจริงพร้อมกับแนบเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือประกอบการอ้างอิงค าตอบในข้อค าถามนั้น ๆ และจัดส่งคณะที่ปรึกษานอกจากนี้ผู้วิจัยได้มีการอธิบาย  
ข้อค าถามให้แก่หน่วยงานได้รับทราบอย่างละเอียด 
   4) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลตัวชี้วัดที่ เกี่ยวกับการถูกชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่ 
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินจะประสานงานเพ่ือขอข้อมูลเกี่ยวกับการถูกชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่ 
ในหน่วยงานจากส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. 
    

 3.4.2 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

  ขั้นตอนในการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 จังหวัดอุบลราชธานี ส าหรับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินมีดังนี้ 

  1)  ก่อนกำรด ำเนินงำน 

   หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดอุบลราชธานี ต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับ 
การประเมินดังนี ้
   1.1) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการกับคณะที่ปรึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อม 
ในการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเพ่ือการ  
สร้างความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการตลอดจนวิธีการจัดเก็บข้อมูลตามแบบส ารวจทั้ง 3 แบบ   
ทางที่ปรึกษาจัดประชุมชี้แจงแก่ผู้ประสานงานหน่วยงาน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมลายทอง 
อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
   1.2) จัดเตรียมรายชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจ านวน 2 ท่าน เพ่ือท าหน้าที่ประสานงาน 
ในระหว่างที่หน่วยงานก าลังเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐแก่คณะที่ปรึกษา 
   1.3) จัดเตรียมชื่อ – นามสกุลต าแหน่งสังกัดเบอร์โทรศัพท์ (มือถือ, ที่ท างาน) ที่อยู่และ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากรทั้งหมดให้ครอบคลุมทุกระดับตามสายการบังคับบัญชาตามแบบฟอร์ม 
ทีก่ าหนดและจัดส่งคณะที่ปรึกษาเพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลตามแบบส ารวจ Internal Integrity & Transparency 
Assessment: IIT ต่อไป 
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   1.4) จัดเตรียมชื่อ – นามสกุลต าแหน่งสังกัดเบอร์โทรศัพท์ (มือถือ, ที่ท างาน) ที่อยู่  และ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาตามแบบฟอร์มที่ก าหนดและ
จัดส่งให้คณะที่ปรึกษาเพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลตามแบบส ารวจ External Integrity & Transparency 
Assessment: EIT ต่อไป 
   1.5) หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินต้องจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประกอบแบบส ารวจ Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT 
โดยหน่วยงานจะต้องสอบทานเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นค าถามเพ่ือให้  
มีความสอดคล้องกับภารกิจที่หน่วยงานเลือกและประเด็นค าถามที่มีลักษณะความต่อเนื่องกับความสอบทาน
รายการเอกสาร/หลักฐานภายใต้แผนงาน/โครงการเดียวกัน รวมทั้งสอบทานระยะเวลาของเอกสาร/หลักฐาน
ให้สอดคล้องกับรอบปีงบประมาณที่ด าเนินการประเมินและจัดส่งให้คณะที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินการตรวจ
ประเมินต่อไป 
   1.6) หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินอ านวยความสะดวกให้แก่คณะที่ปรึกษาโครงการ  
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการเข้าไปเก็บข้อมูลตามแบบส ารวจ
หน่วยงานที่ท าการประเมิน 
   1.7) คณะที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ  
หน่วยงานภาครัฐลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจข้อมูลและเก็บรวบรวมแบบส ารวจ Internal Integrity & Transparency 
Assessment: IIT และแบบส ารวจ External Integrity & Transparency Assessment: EIT จากหน่วยงาน 
ที่เข้ารับการประเมิน 

  2)  ระหว่ำงกำรด ำเนินงำนรวบรวมข้อมูล 

   หลังจากคณะที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดอุบลราชธานีลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจข้อมูล
และเก็บรวบรวมแบบส ารวจ Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT และแบบส ารวจ External 
Integrity & Transparency Assessment:  EIT จากหน่วยงานที่ เข้ ารับการประเมินเป็นที่ เรี ยบร้ อยแล้ ว 
คณะที่ปรึกษาโครงการฯ จะด าเนินการในขั้นตอนดังนี้ 
   2.1) ท าการตรวจประเมินและรวบรวมคะแนนจากแบบส ารวจทั้ง 3 แบบ Internal  
Integrity & Transparency Assessment: IIT, External Integrity & Transparency Assessment: EIT และ 
Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT  
   2.2) คณะที่ปรึกษาด าเนินการจัดส่งค่าคะแนนตามผลการประเมินภาพรวมเบื้องต้น  
และผลคะแนนตามแบบประเมิน Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT 
เพ่ือให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินพิจารณาผลภายในระยะเวลาที่คณะที่ปรึกษาก าหนด การอุทธรณ์ 
ค่าคะแนนหน่วยงานที่ เข้ารับการประเมินจะอุทธรณ์ค่าคะแนนได้เฉพาะแบบประเมิน Evidence – Based 
Integrity & Transparency Assessment: EBIT เท่านั้น 
   2.3) หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินแจ้งความประสงค์มายังคณะที่ปรึกษาเพ่ือขออุทธรณ์ 
ค่าคะแนนตามแบบประเมิน Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT พร้อมเอกสาร/
หลักฐานหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เพ่ิมเติม) ภายในระยะเวลาที่คณะที่ปรึกษาก าหนด 
   2.4) คณะที่ปรึกษาด าเนินการจัดส่งค่าคะแนนครั้งสุดท้ายให้กับหน่วยงานที่เข้ารับ 
การประเมินทุกหน่วยงาน 
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  3)  หลังกำรด ำเนินงำนรวบรวมข้อมูล 

   คณะที่ปรึกษาด าเนินการจัดส่งรายงานผลตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมบทวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานตลอดจน
ข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3.5 กำรประมวลผลคะแนนและเกณฑ์กำรประเมินผล 

 ข้อมูลจากแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบส ารวจ Evidence-Based) แบบส ารวจความคิดเห็น 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบส ารวจ Internal) และแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
(แบบส ารวจ External) จะถูกบันทึกน าเข้าสู่โปรแกรมการประมวลผลคะแนน จากนั้นจะท าการตรวจสอบ 
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและจัดการข้อมูลตามหลักสถิติ เช่น ข้อมูล Error & Outlier และข้อมูล Missing 
Value เป็นต้น และจะประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน
ตามหลักการที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด โดยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ จะมีคะแนนระหว่าง 0 - 100 คะแนน 

 3.5.1 กำรประมวลผลคะแนน 

  การประมวลผลคะแนนจะเป็นการค านวณคะแนนของแต่ละข้อค าถามในแต่ละแบบส ารวจ  
เพ่ือค านวณเป็นคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดย่อย คะแนนแต่ละตัวชี้วัด และคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะมีคะแนนระหว่าง 0 – 100 คะแนน โดยมีวิธีการค านวณ ดังนี้ 

1) คะแนนข้อค าถาม 
  หมายถึง  การค านวณคะแนนเฉลี่ยของแต่ละข้อค าถาม ที่ได้จากการเก็บข้อมูลจาก 
          กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด (เฉพาะแบบส ารวจ Internal และแบบส ารวจ External) 

2) คะแนนตัวชี้วัดย่อย 
  หมายถึง  การค านวณคะแนนเฉลี่ยของทุกข้อค าถามจากทุกแบบส ารวจในตัวชี้วัด 

3) คะแนนตัวชี้วัด 
  หมายถึง  การค านวณคะแนนเฉลี่ยของทุกข้อค าถามจากทุกแบบส ารวจในตัวชี้วัด 

4) คะแนนดัชนี 
  หมายถึง  การค านวณคะแนนเฉลี่ยของทุกข้อค าถามจากทุกแบบส ารวจในดัชนี 

5) คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(คะแนน ITA) 

  หมายถึง  การค านวณผลรวมของคะแนนแต่ละดัชนีที่ถ่วงน้ าหนักแล้ว 
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สรุปหลักกำรประมวลผลคะแนนแยกตำมแบบส ำรวจแต่ละประเภทดังตำรำง 

 

ดัชน ี ค่ำน้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรประเมิน 
แบบส ำรวจ 

Evidence – Based 
แบบส ำรวจ 
Internal 

แบบส ำรวจ 
External 

ความโปร่งใส  
(Transparency) 

26 EB1 และ EB4 - EB8 - E1 – E5 

ความพร้อมรับผิด  
(Accountability) 

18 EB1 (รอบท่ี 1) I1 – I8 E6 – E12 

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
(Corruption – Free) 

22 ข้อมูลการถูก 
ช้ีมูลความผิด 

I9 – I14 E13 – E20 

วัฒนธรรมคณุธรรมในองค์กร 
(Integrity Culture) 

16 EB9 – EB11 I15 – I24 - 

คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
(Work Integrity) 

18 EB2 – EB3 I25 – I 34 E21 – E22 

 

 

ดัชนี ตัวชี้วดั ตัวชี้วดัย่อย แบบส ำรวจ 
Evidence - 

Based 

แบบส ำรวจ 
Internal 

แบบส ำรวจ 
External 

 
 
 
 
 

ควำมโปร่งใส 
(26 ข้อ) 

 
การให้ เปิดเผย  
และเข้าถึงข้อมูล 

(16 ข้อ) 

การด าเนินการเกีย่วกับ
การจัดซ้ือจัดจา้ง  

(10 ข้อ) 

EB4 – EB6 
คะแนนเต็ม 1,000  

(10 ข้อ) 

- - 

การให้เปิดเผย และเขา้ถึง
ข้อมูลของหน่วยงาน  

(6 ข้อ) 

EB7 
คะแนนเต็ม 400  

(4 ข้อ) 

- E1 – E2 
คะแนนเต็ม 200  

(2 ข้อ) 
 

การมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(10 ข้อ) 

การมีส่วนร่วมใน 
การด าเนินงาน  

(5 ข้อ) 

EB1 
คะแนนเต็ม 300  

(3 ข้อ) 

- E3 – E4 
คะแนนเต็ม 200  

(2 ข้อ) 
การจัดการเรื่องร้องเรียน 

(5 ข้อ) 
EB8 

คะแนนเต็ม 400  
(4 ข้อ) 

- E5 
คะแนนเต็ม 100  

(1 ข้อ) 
 
 
 
 
 

ควำมพร้อมรับ
ผิด 

(25 ข้อ) 

 
 

ความพร้อมรับผิด 
(12 ข้อ) 

ความพร้อมรับผิด 
ในการปฏิบัติงาน 

(10 ข้อ) 

- I1 – I5 
คะแนนเต็ม 500  

(5 ข้อ) 

E6 – E10 
คะแนนเต็ม 500  

(5 ข้อ) 
ความพร้อมรับผิด 
ในการบริหารงาน 

(2 ข้อ) 

- I6 
คะแนนเต็ม 100  

(1 ข้อ) 

E11 
คะแนนเต็ม 100  

(1 ข้อ) 
เจตจ านงสุจริต 

(13 ข้อ) 
เจตจ านงสุจริต 

ในการบริหารงาน  
(13 ข้อ) 

EB (รอบที่ 1) 
* คะแนนเต็ม 
1,000 (3 ข้อ) 

I7 – I8 
คะแนนเต็ม 200  

(2 ข้อ) 

E12 
คะแนนเต็ม 100  

(1 ข้อ) 
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ดัชนี ตัวชี้วดั ตัวชี้วดัย่อย แบบส ำรวจ 
Evidence - 

Based 

แบบส ำรวจ 
Internal 

แบบส ำรวจ 
External 

 
 
 
 

ควำมปลอดจำก 
กำรทุจริตใน 

กำรปฏบิัตงิำน 
(15 ข้อ) 

การถูกชี้มูลความผิด 
(1 ข้อ) 

เร่ืองชี้มูลความผิด  
(1 ข้อ) 

ข้อมูลการถกู 
ชี้มูลความผิด 

คะแนนเต็ม 100 

- - 

 
 

การทุจริตต่อหน้าที ่
(10 ข้อ) 

การรับสินบน  
(5 ข้อ) 

- 
 

I9 – I10 
คะแนนเต็ม 200  

(2 ข้อ) 

E13 – E15 
คะแนนเต็ม 300  

(3 ข้อ) 
การใช้ต าแหน่งหนา้ที ่
ในการเอื้อประโยชน์  

(5 ข้อ) 

- I11 – I12 
คะแนนเต็ม 200  

(2 ข้อ) 

E16 – E18 
คะแนนเต็ม 300  

(3 ข้อ) 
ความปลอดจาก 

การทุจริตเชิงนโยบาย 
(4 ข้อ) 

ความปลอดจาก 
การทุจริตเชิงนโยบาย 

(4 ข้อ) 

- I13 – I14 
คะแนนเต็ม 200  

(2 ข้อ) 

E19 – E20 
คะแนนเต็ม 200  

(2 ข้อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัฒนธรรม
คุณธรรมใน

องค์กร 
(18 ข้อ) 

 
 
 

การสร้างวัฒนธรรม
สุจริตในหน่วยงาน 

(4 ข้อ) 

การสืบทอดวัฒนธรรม
สุจริต (1 ข้อ) 

 

- I15 
คะแนนเต็ม 100  

(1 ข้อ) 

- 

การไม่ทนต่อการสุจริต  
(1 ข้อ) 

- I16 
คะแนนเต็ม 100  

(1 ข้อ) 

- 

การอายและเกรงกลวั 
ที่จะทุจริต (2 ขอ้) 

- I17 – I18 
คะแนนเต็ม 200  

(2 ข้อ) 

- 

การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

(6 ข้อ) 

การด าเนินการ 
เพื่อป้องกันผลประโยชน์

ทับซ้อนในหน่วยงาน 
(6 ข้อ) 

EB9 
คะแนนเต็ม 400  

(4 ข้อ) 

I19 – I20 
คะแนนเต็ม 200  

(2 ข้อ) 

- 

 
การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต
ในหน่วยงาน 

(8 ข้อ) 

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปราม 

การทุจริต (4 ขอ้) 

EB10 
คะแนนเต็ม 200  

(2 ข้อ) 

I21 – I22 
คะแนนเต็ม 200  

(2 ข้อ) 

- 

การตรวจสอบถ่วงดุล
ภายในหนว่ยงาน (4 ขอ้) 

EB11 
คะแนนเต็ม 200  

(2 ข้อ) 

I23 – I24 
คะแนนเต็ม 200  

(2 ข้อ) 

- 
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ดัชนี ตัวชี้วดั ตัวชี้วดัย่อย แบบส ำรวจ 
Evidence - 

Based 

แบบส ำรวจ 
Internal 

แบบส ำรวจ 
External 

 
 
 
 
 

คุณธรรมกำร
ท ำงำนใน
หน่วยงำน 
 (16 ข้อ) 

 
มาตรฐานและ
คุณธรรมในการ

ปฏิบัติงาน 
(6 ข้อ) 

มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
(3 ข้อ) 

EB2 
คะแนนเต็ม 200  

(2 ข้อ) 

- E21 
คะแนนเต็ม 100  

(1 ข้อ) 
ความเป็นธรรมใน 

การปฏิบัติงาน (3 ข้อ) 
EB3 

คะแนนเต็ม 200  
(2 ข้อ) 

- E22 
คะแนนเต็ม 100  

(1 ข้อ) 
 
 
 
 

คุณธรรมใน 
การบริหารงาน 

(10 ข้อ) 

การบริหารงานบุคคล  
(3 ข้อ) 

- I25 – I27 
คะแนนเต็ม 300  

(3 ข้อ) 

- 

การบริหารงบประมาณ (3 
ข้อ) 

- I28 – I30 
คะแนนเต็ม 300  

(3 ข้อ) 

- 

คุณธรรมในการมอบหมาย
งาน  

(3 ข้อ) 

- I31 – I33 
คะแนนเต็ม 300  

(3 ข้อ) 

- 

การบริหารสภาพแวดล้อม
ใน 

การท างาน (1 ข้อ) 

- I34 
คะแนนเต็ม 100  

(1 ข้อ) 

- 

รวม 4,400 3,400 2,200 
10,000 

* หมายเหตุ:  การค านวณคะแนนตัวชีว้ดัย่อย “เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน” ซ่ึงได้คะแนนจากแบบส ารวจ Evidence – Based รอบที่ 1 
จ านวน 3 ข้อ มีคะแนนเต็มอยู่ที ่1,000 คะแนน รายละเอียดดังนี้ EB1 (1) คะแนนเต็ม 200 คะแนน EB 1 (2) คะแนนเต็ม 200 คะแนน และ 
EB1 (3) คะแนนเต็ม 600 คะแนน ดังนัน้ การค านวณคะแนนตัวชี้วัดย่อย คะแนนตัวชี้วัด คะแนนดัชน ีและคะแนน ITA ที่น าคะแนนตัวชีว้ัด
ย่อยเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานมารวมนั้น ให้ค านวณโดยคิดเป็น 10 ข้อ เพื่อให้เป็นฐานคะแนนเดียวกันกบัคะแนนเต็มในข้ออื่น ๆ 

   

  3.5.2 กำรให้คะแนนและกำรประมวลผลกำรประเมิน 

   1)  การให้คะแนน 
    การให้คะแนนของแต่ละข้อค าถาม จ าแนกตามแบบส ารวจได้ดังนี้ 

(1) แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency 
 Assessment: EBIT) จะมีการให้คะแนนตามค าตอบของแต่ละข้อค าถาม โดยพิจารณาตามเอกสารหลักฐาน 
ที่อ้างอิงประกอบค าตอบ ซึ่งมีหลักการให้คะแนน คือ หากค าตอบและหลักฐานที่แสดงประกอบมีความถูกต้อง
และชัดเจนตามคู่มือการประเมินหรือหลักการที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด จะให้คะแนนข้อละ 100 คะแนน และ 
ถ้าค าตอบและหลักฐานที่แสดงไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนเพียงพอจะให้คะแนน 0 คะแนน 
หมำยเหต:ุ  1.  กรณีหน่วยงานไม่สามารถตอบค าถามใดได้ เนื่องจากข้อจ ากัดด้านกฎหมาย ขอให้หน่วยงาน 

ท าหนังสือชี้แจงโดยละเอียด พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมการ 
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาการอุทธรณ์ต่อไป 

  2.  การประเมินจากแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ รอบที่ 1 จะไม่มีการพิจารณาอุทธรณ์  
   เนื่องจากเป็นกิจกรรม/ขั้นตอนที่ควรด าเนินการตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ วันที่  
   หน่วยงานจัดส่ง จะนับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หากพ้นก าหนดการส่งดังกล่าวแล้ว  
   จะไม่มีการพิจารณาและถือว่าหน่วยงานไม่ได้คะแนนในส่วนนี้ 
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  3. การประเมินจากแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ รอบที่ 2 หน่วยงานที่รับการประเมิน 
   สามารถยื่นอุทธรณ์คะแนนผลการประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ รอบที่ 2 ได้ 
   โดยหน่วยงานจะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้เฉพาะข้อค าถามที่ได้ตอบและส่งเอกสาร/หลักฐาน 

 ประกอบการตอบมาแล้วเท่านั้น หากไม่มีการตอบและส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบ 
การตอบในข้อค าถามใด จะไม่มีการพิจารณาอุทธรณ์ในข้อนั้น ๆ 

(2) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and  
Transparency Assessment: IIT) จะมีการให้คะแนนตามตัวเลือกค าตอบของแต่ละข้อค าถาม ซึ่งมีหลักการ
ให้คะแนน คือหากตัวเลือกค าตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากจะให้คะแนนมาก 
ส่วนตัวเลือกค าตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสน้อยจะให้คะแนนน้อย และแต่ละข้อ
ค าถามจะมีคะแนนระหว่าง 0 – 100 คะแนน 

(3) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and  
Transparency Assessment: EIT) จะมีการให้คะแนนตามตัวเลือกค าตอบของแต่ละข้อค าถาม ซึ่งมีหลักการ
ให้คะแนน คือหากตัวเลือกค าตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากจะให้คะแนนมาก 
ส่วนตัวเลือกค าตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสน้อยจะให้คะแนนน้อย และแต่ละข้อ
ค าถามจะมีคะแนนระหว่าง 0 – 100 คะแนน 

(4)  ข้อมูลการถูกชี้มูลความผิด จะเป็นการให้คะแนนโดยพิจารณาจากข้อมูลการถูก 
ชี้มูลความผิดจากส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. โดยหากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่มีการถูกชี้มูล
ความผิดใด ๆ จะให้คะแนน 100 คะแนน และหากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานถูกชี้มูลความผิด จะให้คะแนน  
0 คะแนน ทั้งนี้ จะพิจารณาจากเรื่องกล่าวหาที่มีมติชี้มูลความผิดในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 
2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 และเรื่องกล่าวหานั้นจะต้องมีมูลเหตุแห่งความผิดเกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 

 3.5.3 กำรประมวลผลคะแนน 

  ข้อมูลจากแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency  
Assessment: EBIT) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) และแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) จะถูกบันทึกน าเข้าสู่โปรแกรมการประมวลผลคะแนน จากนั้นจะท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและจัดการข้อมูลตามหลักสถิติ เช่น ข้อมูล Error & Outlier และ
ข้อมูล Missing Value เป็นต้น และจะประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการประเมินตามหลักการที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด โดยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จะมีคะแนนระหว่าง 0 - 100 คะแนน 

 3.5.4 เกณฑ์กำรประเมินผล 

  ค่าคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ มีค่าคะแนนระหว่าง 0 – 100 คะแนน โดยเกณฑ์การให้คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
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ช่วงคะแนน 
(คะแนน) 

เกณฑ์ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนนิงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

80 – 100 สูงมาก 
60 – 79.99 สูง 
40 – 59.99 ปานกลาง 
20 – 39.99 ต่ า 
0 – 19.99 ต่ ามาก 

 

3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญอย่างมาก ซึ่ งนอกจาก 
ที่ปรึกษาการประเมินจะต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านการวิจัยประกอบในการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ผลการประเมินแล้ว ที่ปรึกษาการประเมินมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาในหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
คุณธรรมและความโปร่งใสให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และจะต้องศึกษาเกี่ยวกับระเบียบแบบแผนการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานที่รับการประเมินให้มีความเข้าใจด้วย เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์และสังเครา ะห์ผล 
การประเมิน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานแก่หน่วยงานที่รับการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการประเมิน จะจ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ในภาพรวมและรายหน่วยงาน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 3.6.1 กำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ผลกำรประเมินในภำพรวม 

  ที่ปรึกษาการประเมินต้องมีการวิเคราะห์ผลการประเมินในภาพรวมของทุกหน่วยงาน  
ที่รับการประเมิน โดยใช้เทคนิคทางสถิติและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยอย่างน้อยจะต้องมีการวิเคราะห์ ดังนี้ 
   1) กำรวิเครำะห์ 
     การแจกแจงรายละเอียดข้อมูลตามคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
     การแจกแจงรายละเอียดของข้อมูลที่จัดเก็บได้ จ าแนกตามวิธีการเก็บข้อมูลและ 
     ประเภทของแบบส ารวจ 
     ผลคะแนนเฉลี่ยของทุกหน่วยงานที่รับการประเมิน ทั้งผลคะแนนคุณธรรมและ 
     ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ผลคะแนนจ าแนกรายดัชนี 

     ผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานที่รับการประเมิน ทั้งผลคะแนนคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ผลคะแนนจ าแนกรายแบบส ารวจ และ
ผลคะแนนจ าแนกรายดัชนี 

 ข้อบกพร่องของทุกหน่วยงานที่รับการประเมินในภาพรวม เมื่อพิจารณาจาก 
 ผลคะแนนในแต่ละดัชนี 

     ข้อบกพร่องของทุกหน่วยงานที่รับการประเมินในภาพรวม เมื่อพิจารณาจาก 
     ผลคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย และข้อค าถาม 
     ข้อบกพร่องของทุกหน่วยงานที่รับการประเมินในภาพรวม จากการวิเคราะห์อื่น ๆ 

  จากนั้น ที่ปรึกษาการประเมินจะต้องสังเคราะห์ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น  
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   2)  กำรสังเครำะห์ 
     อภิปรายผลการประเมินในภาพรวมของทุกหน่วยงานที่รับการประเมินในภาพรวม 
     อภิปรายเกี่ยวกับประเด็นที่ทุกหน่วยงานที่รับการประเมินในภาพรวมจะต้องเร่งรัด 
              ปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วนและเสนอแนะแนวทางในการด าเนินการ 
     อภิปรายเกี่ยวกับประเด็นที่ทุกหน่วยงานที่รับการประเมินในภาพรวมจะต้อง 
     ปรับปรุงแก้ไขในแต่ละดัชนี และเสนอแนะแนวทางในการด าเนินการ 
  ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของที่ปรึกษาการประเมินจะเป็นข้อเสนอแนะการด าเนินงานในภาพรวม 
ที่ทุกหน่วยงานที่รับการประเมินจะต้องด าเนินการร่วมกัน เพ่ือให้เกิดภาพรวมของหน่วยงานมีคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสมากขึ้น โดยจะต้องมีความละเอียดและชัดเจน เช่น ปัญหาในภาพรวมของทุกหน่วยงานเกี่ยวกับ  
เรื่องใด หน่วยงานจะต้องด าเนินการอย่างไรเพ่ือแก้ไขปัญหา ทั้งเชิงนโยบาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติหรือ 
การก าหนดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือให้หน่วยงานสามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริงได้ ดังนั้น การสังเคราะห์ข้อมูลใน 
แต่ละหน่วยงานจึงมีความเฉพาะเจาะจงส าหรับแต่ละหน่วยงาน และมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผลการประเมิน
ของแต่ละหน่วยงาน ภารกิจของแต่ละหน่วยงานและบริบทต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน 

 3.6.2 กำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ผลกำรประเมินรำยหน่วยงำน 

  หลังจากที่ปรึกษาท าการประเมินผลคะแนนต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานแล้ว ที่ปรึกษาจะต้อง
มีการวิเคราะห์ผลการประเมินของแต่ละหน่วยงาน โดยใช้เทคนิคทางสถิติและการวิจัยที่เกี่ยวข้องจะต้องมี
การวิเคราะห์ ดังนี้ 
   1) กำรวิเครำะห์ 
     บทวิเคราะห์ภารกิจหลักของหน่วยงาน และข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
     การแจกแจงรายละเอียดข้อมูลตามคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
     การแจกแจงรายละเอียดของข้อมูลที่จัดเก็บได้ จ าแนกตามวิธีการเก็บข้อมูลและ 
     ประเภทของแบบส ารวจ 
     ผลคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ผลคะแนน 
        จ าแนกรายแบบส ารวจ ผลคะแนนจ าแนกรายดัชนี ผลคะแนนจ าแนกรายตัวชี้วัด  
     และผลคะแนนจ าแนกรายตัวชี้วัดย่อย 
     ข้อบกพร่องของหน่วยงานที่รับการประเมิน เมื่อพิจารณาจากผลคะแนนในแต่ละดัชนี 
     ข้อบกพร่องของหน่วยงานที่รับการประเมิน เมื่อพิจารณาจากผลคะแนนในแต่ละ 
     ตัวชี้วัด ตัวชีว้ัดย่อย และข้อค าถาม 
     ข้อบกพร่องของหน่วยงาน จากการวิเคราะห์อ่ืน ๆ เช่นในประเด็นที่มีการส ารวจ 
     ทั้งจากแบบส ารวจ Evidence – Based ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับระบบ/การด าเนินงาน 
     ของหน่วยงาน และจากแบบส ารวจความคิดเห็น Internal/External ซึ่งเป็นข้อมูล 
     จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคะแนนจาก 
     ทั้ง 2 ส่วน ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท า 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมแก่หน่วยงานที่รับการประเมินให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
เป็นต้น 

  จากนั้น ที่ปรึกษาการประเมินจะต้องสังเคราะห์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น  
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   2) กำรสังเครำะห์ 
     อภิปรายผลการประเมินในภาพรวมของหน่วยงาน 
     อภิปรายเกี่ยวกับประเด็นที่หน่วยงานจะต้องเร่งรัดปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน  
     และเสนอแนะแนวทางในการด าเนินการ 
     อภิปรายเกี่ยวกับประเด็นที่หน่วยงานจะต้องปรับปรุงแก้ไขในแต่ละดัชนี และ 
     เสนอแนะแนวทางในการด าเนินการ 
  ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของที่ปรึกษาการประเมิน จะเป็นข้อเสนอแนะที่หน่วยงานควรจะต้อง
ด าเนินการเพ่ือให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น โดยจะต้องมีความละเอียดและชัดเจน เช่น ปัญหาของ
หน่วยงานเกี่ยวกับภารกิจใด หน่วยงานจะต้องด าเนินการอย่างไรเพ่ือแก้ไขปัญหา ทั้งเชิงนโยบาย มาตรการ
แนวทางปฏิบัติ หรือการก าหนดกิจกรรม/โครงการเพ่ือให้หน่วยงานสามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริงได้ ดังนั้น  
การสังเคราะห์ข้อมูลในแต่ละหน่วยงานจึงมีความเฉพาะเจาะจงส าหรับแต่ละหน่วยงาน และมีความแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับผลการประเมินของแต่ละหน่วยงาน ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน และบริบทต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน 
 
3.7 แผนและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
วันที่ กิจกรรม รำยละเอียด 

ก.ย. 60 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี ส่งมอบข้อมูล
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จ านวน 500 ราย  
(หากมีน้อยกว่า 500 ราย ให้ส่งข้อมูล
ทั้งหมด) โดยจัดท าเป็นไฟล์ Excel  
ณ วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง 

ข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่มาติดต่อหน่วยงานระหว่าง 
วันที่ 1 ต.ค. 59 -30 ก.ย.60 
-ชื่อ-สกุล,ต าแหน่ง,หน่วยงาน/บริษัท 
-ที่อยู่ส าหรับส่งไปรษณีย์ 
-โทรศัพท์มือถือ,โทรศัพท์ส านักงาน 
-จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

ก.ย. 60 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี ส่งมอบข้อมูล
บุคลากรในหน่วยงาน จ านวน 100 ราย 
(หากมีน้อยกว่า 100 ราย ให้ส่งข้อมูล
ทั้งหมด) โดยจัดท าเป็นไฟล์ Excel 
ณ วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง 

ข้อมลูบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี  
นับจนถึงวันที่ 30 ก.ย.60 
-ชื่อ-สกุล, ต าแหน่ง, สังกัด 
-ที่อยู่ส าหรับส่งไปรษณีย์ 
-โทรศัพท์มือถือ,โทรศัพท์ส านักงาน 
-จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

ต.ค. 60  - คณะที่ปรึกษาจัดประชุมชี้แจงแนวทาง
จัดเก็บแบบส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (Internal) และเอกสารประกอบ
แบบส ารวจเชิงประจักษ์ (Evidence – 
based) ให้แก่หน่วยงานที่เข้ารับ 
การประเมิน (เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 

- คณะที่ปรึกษาส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม
ชี้แจงแนวทางจัดเก็บแบบส ารวจ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) และ
เอกสารประกอบแบบส ารวจเชิงประจักษ์  
(Evidence – based) ให้แก่หน่วยงานที่ 
เข้ารับการประเมิน 
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วันที่ กิจกรรม รำยละเอียด 
ณ โรงแรมลายทอง อ าเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี) 
- คณะที่ปรึกษาส่งหนังสือถึงผู้น าชุมชน/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอความร่วมมือ
ในการประชาสัมพันธ์โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ ให้
ประชาชนทั่วไป ผู้รับการประเมินและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกรับทราบ 

- คณะที่ปรึกษาติดต่อประสานงานจัดเตรียม
สถานที่ประชุมชี้แจง และเอกสารประกอบฯ 
- คณะที่ปรึกษาส่งหนังสือถึงผู้น าชุมชน/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอความร่วมมือ 
ในการประชาสัมพันธ์โครงการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

20 ต.ค.60 หน่วยงานส่งแบบส ารวจเชิงประจักษ์ 
(Evidence – based) รอบท่ี 1  
พร้อมหลักฐานประกอบ จ านวน 1 ชุด 
ต่อ 1 หน่วยรับประเมิน 

สถานที่จัดส่ง: คณะรัฐศาสตร์และ 
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 80 ต าบลตลาด อ าเภอเมือง  
จังหวัดมหาสารคาม 44000 

1 ต.ค.60 –  
30 พ.ย. 60 

คณะที่ปรึกษาด าเนินการเก็บข้อมูลจาก 
แบบส ารวจ Internal และ External 

ใช้การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า  
ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ทางแบบสอบถามออนไลน์  
หรือวิธีการที่ผู้รับจ้างเห็นว่ามีความเหมาะสมใน
การวิจัย 

15 ธ.ค. 60 หน่วยงานส่งแบบส ารวจเชิงประจักษ์ 
(Evidence – based) รอบท่ี 2  
พร้อมหลักฐานประกอบ จ านวน 1 ชุด 
ต่อ 1 หน่วยรับประเมิน 

สถานที่จัดส่ง : จดุรับเอกสาร ณ สถานที่ 
ที่คณะที่ปรึกษานัดหมายกับหน่วยงานที่รับ 
การประเมินแต่ละพ้ืนที่ 

31 ธ.ค. 60 คณะที่ปรึกษาแจ้งผลคะแนนเบื้องต้น
ตามแบบส ารวจเชิงประจักษ์ (Evidence 
– based) 

จัดส่งผลคะแนนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ให้แก่หน่วยงานที่รับการประเมิน 

15 ม.ค. 61 หน่วยงานส่งค าร้องอุทธรณ์ผลคะแนน
ตามแบบส ารวจเชิงประจักษ์ (Evidence 
– based) พร้อมเอกสารประกอบ 

สถานที่จัดส่ง คณะรัฐศาสตร์และ 
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 80 ต าบลตลาด อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม 44000 

30 ม.ค. 61 คณะที่ปรึกษาแจ้งผลการอุทธรณ์ตาม
แบบส ารวจเชิงประจักษ์ (Evidence – 
based) 

จัดส่งผลคะแนนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

มี.ค. 61 คณะที่ปรึกษาประมวลคะแนน ITA  
จากแบบส ารวจทั้ง 3 แบบ และ 
จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ ส่งมอบ 
ต่อส านักงานส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จังหวัดอุบลราชธานี จะเป็นผู้จัดส่งรายงานผล 
การประเมิน ITA ให้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช.  
และหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 
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บทที่ 4 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน 

ของหน�วยงานที่รับการประเมิน 
 

4.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานท่ีรับการประเมิน 

 4.1.1 บทวิเคราะห&ภารกิจหลักของหน�วยงาน และข)อมูลพ้ืนฐานของหน�วยงาน 

ภารกิจหน)าท่ีขององค&กรปกครองส�วนท)องถ่ิน 

ภารกิจหน�าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีความสัมพันธ�โดยตรงกับลักษณะของการกระจาย
อํานาจ และความเป*นอิสระ รวมท้ังความเป*นสถาบันขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ซ่ึงสามารถอธิบายได� 
ดังนี้ 

(1) ภารกิจหน�าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป*นตัวสะท�อนถึงระดับของการกระจายอํานาจ 
และความเป*นอิสระ ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินว�ามีมากน�อยเพียงใด กล�าวคือถ�าองค�กรปกครอง        
ส�วนท�องถ่ินมีอํานาจหน�าท่ีในการจัดทําภารกิจอย�างกว�างขวาง ย�อมจะสะท�อนให�เห็นถึงระดับการกระจาย
อํานาจท่ีมีสูง เช�นเดียวกับความเป*นอิสระในการดําเนินภารกิจขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หากรัฐ
ส�วนกลางเข�าไปแทรกแซงน�อยหรือกํากับควบคุมดูแลแต�เพียงภาพกว�าง ก็สะท�อนให�เห็นว�าองค�กรปกครอง       
ส�วนท�องถ่ินนั้นมีความเป*นอิสระสูง เป*นต�น 

(2) ภารกิจหน�าท่ีเป*นตัวสะท�อนถึงระดับความเป*นสถาบันขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินด�วยว�า 
มีความสําคัญต�อสังคมโดยรวมมากน�อยเพียงใด หากองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีอํานาจในการจัดทําภารกิจ 
ท่ีมีความสําคัญต�อความเป*นอยู�ของประชาชน ก็จะทําให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีความสําคัญต�อสังคม 
และเป*นส�วนสําคัญในการพัฒนาสถาบันทางการเมืองการปกครองของประเทศ  

(3) ภารกิจหน�าท่ีเป*นป=จจัยสําคัญต�อการกําหนดโครงสร�างของระบบการปกครองท�องถ่ิน กล�าวคือ 
การกําหนดชั้นภายในระบบการปกครองส�วนท�องถ่ินว�าองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินใดจะอยู�ในโครงสร�าง
ส�วนบน และประเภทใดจะอยู�ในโครงสร�างส�วนล�าง การพิจารณาตามพ้ืนท่ีนั้นต�องรวมไปถึงการจัดแบ�งตาม
ภารกิจหน�าท่ีด�วย เช�น องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีอยู�ในโครงสร�างส�วนบน ก็จะทําหน�าท่ีดูแลพ้ืนท่ีท่ีกว�าง
ใหญ� มักจะจัดทําภารกิจท่ีมีขอบข�ายกว�างขวาง ครอบคลุมชุมชนหลายแห�ง และต�องอาศัยศักยภาพ              
ในการจัดทําสูง ในขณะท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในโครงสร�างส�วนล�างก็จะดูแลและดําเนินภารกิจเฉพาะ
ชุมชนของตนเอง เป*นต�น 

การประกาศใช�รัฐธรรมนูญ 2540 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 ได�ส�งผลต�อภารกิจและหน�าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
ดังนี้ ในประการแรก คือ การมุ�งถ�ายโอนภารกิจหน�าท่ี ท่ีเดิมดําเนินการจัดทําโดยส�วนราชการต�างๆ ให�แก�
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ซ่ึงการถ�ายโอนดังกล�าวกระทําพร�อมๆ กับการถ�ายโอนทรัพยากรทางการบริหาร 
เช�น งบประมาณ บุคลากร เป*นต�น  

ในประการต�อมา ได�แก� การมุ�งจัดระบบภารกิจหน�าท่ีระหว�างองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินด�วย 
กันเอง  เพ่ือลดความซํ้าซ�อนและสับสนในการจัดทําภารกิจ โครงสร�างภายในระบบการปกครองท�องถ่ิน 
มีแนวโน�มท่ีจะพัฒนาไปสู�ระบบสองชั้น คือในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะมีภารกิจท่ีมุ�งเน�นกิจกรรมท่ี
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เก่ียวข�องกับพ้ืนท่ีขนาดใหญ� ครอบคลุมหลายชุมชน ขณะท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินขนาดเล็ก จะมีกิจกรรม
ท่ีมุ�งเน�นตอบสนองความต�องการเฉพาะภายในชุมชนตนเองเป*นสําคัญ 

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได�บัญญัติกฎหมายซ่ึงระบุถึงภารกิจหน�าท่ีท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
สามารถจัดทําได� ดังนี้ 

(1) พระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ.2540 
(2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
(3) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2537 
(4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 
(5) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 
ฉะนั้น หากเราประมวลบทบัญญัติต�างๆ ท้ังท่ีปรากฏในกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับองค�กรปกครอง

ท�องถ่ินเป*นการเฉพาะ และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องอ่ืนๆ เข�าด�วยกัน จะทําให�เราเห็นว�าองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
ของไทยในเวลานี้จําต�องปรับเปลี่ยนตนเองเพ่ือรองรับภาระงาน ซ่ึงสามารถสรุปภารกิจขององค�กรปกครอง 
ส�วนท�องถ่ินในยุคนี้ หรือยุคหลังการประกาศใช�รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ได�เป*น 2 กลุ�มใหญ�ๆ ได�แก� ภารกิจ
หน�าท่ีท่ีต�องจัดทํา และภารกิจหน�าท่ีท่ีอาจจะจัดทํา 

ภารกิจหน�าท่ีท่ีต�องจัดทํา หมายถึง ภารกิจท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องจัดทําหรือจัดให�มี
ข้ึนภายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตนเอง 

ภารกิจหน�าท่ีท่ีอาจจะจัดทํา หมายถึง กลุ�มภารกิจท่ีกฎหมายเปJดโอกาสให�กับท�องถ่ินสามารถ 
จะดําเนินการจัดทําได� หากท�องถ่ินมีศักยภาพเพียงพอ 

นอกจากนี้ยังมีภารกิจบางประเภทท่ีรัฐถ�ายโอนไปยังองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในลักษณะ
มอบหมายให�จัดทําแทน เป*นภารกิจท่ีถือว�าเป*นหน�าท่ีของรัฐแต�ได�มอบหมายโดยโอนให�องค�กรปกครอง     
ส�วนท�องถ่ินดําเนินการแทน รายละเอียดมีดังนี้ 

 องค&การบริหารส�วนตําบล 

  องค�การบริหารส�วนตําบลก็มีลักษณะเช�นเดียวกับเทศบาล กล�าวคือ เป*นองค�กรปกครอง 
ส�วนท�องถ่ินระดับล�างเช�นกัน ดังนั้น กฎหมายจึงระบุภารกิจหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลไว�อย�างชัดเจน 
ดังนี้ 

1. ภารกิจหน)าท่ีท่ีองค&การบริหารส�วนตําบลต)องจัดทํา 
1) จัดให�มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอยและ 

สิ่งปฏิกูล 
3) ปLองกันโรคและระงับโรคติดต�อ 
4) ปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5) ส�งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
6) ส�งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู�สูงอายุ และผู�พิการ 
7) คุ�มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
8) ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย 
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    2. ภารกิจหน)าท่ีท่ีองค&การบริหารส�วนตําบลอาจจะจัดทํา 

    กฎหมายกําหนดประเภทของภารกิจหน�าท่ีเป*น “ภารกิจหน�าท่ีท่ีต�องจัดทํา” และ “ภารกิจ
หน�าท่ีท่ีอาจจะจัดทํา” สาเหตุสําคัญประการหนึ่งก็คือ ศักยภาพและความสามารถขององค�กรปกครอง      
ส�วนท�องถ่ินในแต�ละแห�งแตกต�างกัน ในท�องถ่ินท่ีมีความเจริญสูง จํานวนประชากรมาก ย�อมส�งผลให�รายได�ของ
องค�กรปกรองส�วนท�องถ่ินมีสูง ในขณะท่ีท�องถ่ินท่ีมีประชากรน�อย ระดับความเจริญและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจยังเป*นไปอย�างจํากัด รายได�ขององค�กรปกครองท�องถ่ินก็ตํ่าไปด�วย  

    เม่ือรายได�และฐานะทางการคลังขององค�กรปกครองท�องถ่ินแตกต�างกัน ก็เป*นผลให�ศักยภาพ 
ในการจัดทําบริการสาธารณะต�างๆ ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินแต�ละแห�งย�อมแตกต�างกันตามไปด�วย 
ดังนั้น เม่ือกฎหมายกําหนดให�มี ภารกิจหน�าท่ีท่ีอาจจะจัดทํา ก็เท�ากับเป*นการเปJดโอกาสให�ท�องถ่ินท่ีมีศักยภาพ
สูงสามารถจัดทําภารกิจต�างๆ ได�มากและหลากหลายข้ึน ขณะเดียวกันก็ไม�เป*นการบังคับท�องถ่ินท่ีมีขนาดเล็ก
ให�ต�องแบกรับภาระมากเกินไป 

       พระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 ได�กําหนดให�องค�การบริหารส�วนตําบล
อาจทําภารกิจหน�าท่ีได� ดังต�อไปนี้ 

1) ให�มีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
2) ให�มีและบํารุงการไฟฟLาหรือแสงสว�างโดยวิธีอ่ืน 
3) ให�มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
4) ให�มีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผ�อนหย�อนใจ และสวนสาธารณะ 
5) ให�มีและส�งเสริมกลุ�มเกษตรและกิจการสหกรณ� 
6) ส�งเสริมให�มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
7) บํารุงและส�งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
8) การคุ�มครองดูแลและรักษาทรัพย�สินอันเป*นสาธารณสมบัติของแผ�นดิน 
9) หาผลประโยชน�จากทรัพย�สินขององค�การบริหารส�วนตําบล 
10) ให�มีตลาด ท�าเทียบเรือ และท�าข�ามกิจการเก่ียวกับการพาณิชย� 

ข)อมูลพ้ืนฐานของหน�วยงาน 

ตําบลกระเดียนได�รับการจัดต้ังเป*นตําบลมาเป*นเวลานานแล�ว ราษฎรอพยพมาจากจังหวัด
หนองบัวลําภู มาต้ังบ�านเรือนอยู�ท่ีบ�านกระเบียน ซ่ึงประชาชนส�วนใหญ�จักสานผลิตภัณฑ�จากไม�ไผ� ชาวบ�าน
เรียกว�า "กระด�ง กระเบียน" ใช�สําหรับตากสิ่งของ ต�อมาการเรียกชื่อผิดเพ้ียนไปจึงเรียกว�า "กระเดียน" เดิมมี           
2 หมู�บ�าน และมีการขยายเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ หลายหมู�บ�าน จึงได�รับการจัดต้ังเป*นตําบลกระเดียนจนถึงป=จจุบัน           
มีจํานวน 9 หมู�บ�าน มีกํานันคนแรกชื่อ นายคํามี ปะวะบุตร (ขุนกระเดียนดําริ) 

พ้ืนท่ี ภูมิประเทศเป*นท่ีราบลุ�ม มีแหล�งน้ําธรรมชาติ และมีคลองส�งน้ําคลองชลประทาน 

เขตพ้ืนท่ี  ทิศเหนือ  ติดต�อกับ ตําบลถํ้าแข� ต.บ�านแดง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 

   ทิศใต�   ติดต�อกับ ตําบลกุศกร และ ตําบลนาพิน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 

   ทิศตะวันออก ติดต�อกับ ตําบลโนนกุง อ.ตระกาลพืชผล จ.อุบลราชธาน ี

   ทิศตะวันตก ติดต�อกับ ตําบลคําเจริญ ต.ขุหลุ อ.ตระกาลพืชผล จ.อุบลราชธานี 

อาชีพ   อาชีพหลัก ทํานา   อาชีพเสริม ปลูกผักสวนครัว , เลี้ยงสัตว� , จักสาน , ทอผ�า 
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สาธารณูปโภค - มีไฟฟLาใช�ครบทุกหมู�บ�าน - มีประปาครบทุกหมู�บ�าน 
- มีโทรศัพท�สาธารณะ และโทรศัพท�บ�านบางหมู�บ�าน 

การเดินทาง เดินทางเข�าสูตําบลกระเดียน เป*นถนนลาดยาง ระยะทาง 5 กม. เส�นทางจากบ�านดอนโทน - 
บ�านคําแคนน�อย ตําบลโนนกุง 
 

 4.1.2 ผลการแจกแจงข)อมูลด)านคุณลักษณะส�วนบุคคลของกลุ�มตัวอย�าง 

การแจกแจงข)อมูลด)านคุณลักษณะส�วนบุคคลของกลุ�มตัวอย�าง ตามแบบสํารวจ Internal 

 

ข)อมูลท่ัวไปของผู)ตอบแบบสํารวจ 
จํานวน 
(คน) 

คิดเป>น 
ร)อยละ 

อายุ (1) ต่ํากว�า 20 ปU 0  0.00 

  (2) 20-40 ปU 16 50.00 

  (3) 41-60 ปU 16 50.00 

  (4) มากกว�า 60 ปU 0  0.00 

  รวม 32 100.00 

เพศ (1) ชาย 10 31.25 

  (2) หญิง 22 68.75 

  รวม 32 100.00 

ระดับการศึกษา (1) ต่ํากว�าปริญญาตร ี 5 15.63 

  (2) ปริญญาตร ี 18 56.25 

  (3) ปริญญาโท 9 28.13 

  (4) ปริญญาเอก 0  0.00 

  รวม 32 100.00 

ระดับตําแหน�ง (1) บริหารระดับสูง 1  3.13 

  (2) หัวหน�า/ผู�อํานวยการข้ึนไป 4 12.50 

  (3) ข�าราชการระดับปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 4 12.50 

  (4) ข�าราชการระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส 6 18.75 

  (5) ลูกจ�าง/พนักงานจ�าง 17 53.13 

  รวม 32 100.00 

ระยะเวลาใน (1) ต่ํากว�า 5 ปU 4 12.50 

การปฏิบัติงาน (2) 5-10 ปU 8 25.00 

  (3) 11-20 ปU 15 46.88 

  (4) มากกว�า 20 ปU 5 15.63 

  รวม 32 100.00 
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การแจกแจงข)อมูลด)านคุณลักษณะส�วนบุคคลของกลุ�มตัวอย�าง ตามแบบสํารวจ External 

    

ข)อมูลท่ัวไปของผู)ตอบแบบสํารวจ 
จํานวน 
(คน) 

คิดเป>น
ร)อยละ 

อายุ (1) ต่ํากว�า 20 ปU  1  1.00 

  (2) 20-40 ปU 16 16.00 

  (3) 41-60 ปU 39 39.00 

  (4) มากกว�า 60 ปU 44 44.00 

  รวม 100 100.00 

เพศ (1) ชาย 51 51.00 

  (2) หญิง 49 49.00 

  รวม 100 100.00 

ระดับการศึกษา (1) ต่ํากว�าปริญญาตร ี 96 96.00 

  (2) ปริญญาตร ี 4 4.00 

  (3) ปริญญาโท 0 0.00 

  (4) ปริญญาเอก 0 0.00 

  รวม 100 100.00 

อาชีพ (1) เจ�าหน�าท่ีของรัฐ/ข�าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 1.00 

  (2) พนักงานบริษัทเอกชน/ประกอบธุรกิจส�วนตัว 19 19.00 

  (3) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 80 80.00 

  รวม 100 100.00 
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 4.1.3 ผลการแจกแจงรายละเอียดของข)อมูลท่ีจัดเก็บได) จําแนกตามวิธีการเก็บข)อมูลและ
ประเภทของแบบสํารวจ 
 

ผลการจัดเก็บข)อมูลของแบบสํารวจ 

แบบสํารวจ Internal แบบสํารวจ External 
แบบสํารวจ  

Evidence รอบท่ี 1 
แบบสํารวจ 

 Evidence รอบท่ี 2 
32 ชุด 100 ชุด 1,000 คะแนน 3,300 คะแนน 

 
 4.1.4 แผนภาพแสดงผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของ
องค&การบริหารส�วนตําบลกระเดียน 
 

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานขององค&การบริหารส�วนตําบลกระเดียน 

คะแนน ITA = 90.65 
(คะแนนท่ีถ�วงน้ําหนกัแล)ว) 

ระดับผลการประเมิน 
สูงมาก 

ดัชน ี คะแนนดัชนี (ร)อยละ) ระดับผลการประเมิน 
ความโปร�งใส 96.17 สูงมาก 

ความพร)อมรับผิด 90.81 สูงมาก 

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 85.93 สูงมาก 

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค&กร 88.06 สูงมาก 

คุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน 90.61 สูงมาก 
 

 

 

 
 
หมายเหตุ:  1. คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต�ละดัชนีท่ีถ�วงน้ําหนักแล�ว 
  2. คะแนนดัชนีเป*นการคํานวณคะแนนเฉลี่ยของทุกข�อคําถามจากทุกแบบสํารวจในดัชนี  

   ท่ียังไม�ถ�วงน้ําหนัก สําหรับการเปรียบเทียบในแต�ละดัชนี 

96.17

90.81

85.9388.06

90.61

ความโปร�งใส

ความพร�อมรับผิด

ความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค�กร

คุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน
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  4.1.5 ตารางแสดงรายละเอียดผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน
ขององค&การบริหารส�วนตําบลกระเดียน 
 

ลําดับ 
ดัชนี/ตัวชี้วดั/ตัวชี้วดัย�อยในการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 

ค�านํ้าหนัก 
(ร)อยละ) 

EBIT IIT EIT 
คะแนน
ที่ได) 

(100) 

คะแนน
หลัง 
ถ�วง

นํ้าหนัก 
1 ความโปร�งใส 26       96.17 25.00 

1.1 การให� เปJดเผย และเข�าถึงข�อมูล         97.91   

     1.1.1 การดําเนินการเกี่ยวกับการจดัซ้ือจัดจ�าง   100.00     100.00   

     1.1.2 การให� เปJดเผย และเข�าถึงข�อมูลของหน�วยงาน   100.00   83.29 94.43   

1.2 การมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย         93.39   

     1.2.1 การมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน   100.00   76.56 90.62   

     1.2.2 การจัดการเร่ืองร�องเรียน   100.00   80.80 96.16   

2 ความพร)อมรับผิด 18       90.81 16.35 

2.1 ความพร�อมรับผิด         84.40   

     2.1.1 ความพร�อมรับผิดในการปฏิบติังาน     88.50 79.74 84.12   

     2.1.2 ความพร�อมรับผิดในการบริหารงาน     92.72 78.86 85.79   

2.2 เจตจํานงสุจริต         96.72   

     เจตจาํนงสุจริตในการบริหารงาน   100.00 87.55 82.27 96.72   

3 ความปลอดจากการทุจรติในการปฏิบตัิงาน 22       85.93 18.90 

3.1 การถูกช้ีมูลความผิด         100.00   

     เร่ืองช้ีมูลความผิด   100.00     100.00   

3.2 การทุจริตต�อหน�าท่ี         88.50   

     3.2.1 การรับสินบน     93.77 83.58 87.66   

     3.2.2 การใช�ตําแหน�งหน�าท่ีในการเอื้อประโยชน�     96.88 84.31 89.34   

3.3 ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย         76.00   

     ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย     94.21 57.79 76.00   
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ลําดับ 

ดัชนี/ตัวชี้วดั/ตัวชี้วดัย�อยในการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 

ค�านํ้าหนัก 
(ร)อยละ) 

EBIT IIT EIT 
คะแนน
ที่ได) 

(100) 

คะแนน
หลัง 
ถ�วง

นํ้าหนัก 
4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค&กร 16       88.06 14.09 

4.1 การสร�างวัฒนธรรมสุจริตในหน�วยงาน         88.09   

     4.1.1 การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต     86.56   86.56   

     4.1.2 การไม�ทนต�อการทุจริต     90.72   90.72   

     4.1.3 การอายและเกรงกลัวท่ีจะทุจริต     87.53   87.53   

4.2 การปLองกันผลประโยชน�ทับซ�อน         98.27   

     การดําเนินการเพื่อปLองกันผลประโยชน�ทับซ�อนใน
หน�วยงาน 

  100.00 94.81   98.27   

4.3 การปLองกันและปราบปรามการทุจริตในหน�วยงาน         80.39   

     4.3.1 แผนปฏิบัติการปLองกันและปราบปราม 
การทุจริต 

  100.00 86.59   93.30   

     4.3.2 การตรวจสอบถ�วงดุลภายในหน�วยงาน   50.00 84.97   67.48   

5 คุณธรรมการทาํงานในหน�วยงาน 18       90.61 16.31 

5.1 มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบติังาน         96.55   

     5.1.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน   100.00   88.97 96.32   

     5.1.2 ความเป*นธรรมในการปฏิบัติงาน   100.00   90.30 96.77   

5.2 คุณธรรมในการบริหารงาน         87.05   

     5.2.1 การบริหารงานบุคคล     82.71   82.71   

     5.2.2 การบริหารงบประมาณ     92.05   92.05   

     5.2.3 คุณธรรมในการมอบหมายงาน     87.23   87.23   

     5.2.4 การบริหารสภาพแวดล�อมในการทํางาน     84.50   84.50   

  คะแนนรายแบบสํารวจ (100)   97.73 89.28 79.95     

คะแนนคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน 90.65 

 
4.2 ผลการรวบรวมข)อเสนอแนะจากแบบสํารวจ (ถ)ามี) – 
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บทที่ 5 
สรุปและอภิปรายผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน 

ของหน�วยงานที่รับการประเมิน 
 

5.1 สรุปผลการประเมิน 

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบล
กระเดียน อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีโดยภาพรวมเท�ากับร�อยละ 90.65 ถือว�ามีคะแนน
คุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานในระดับสูงมากโดยได�คะแนนดัชนีด�านความโปร�งใสสูงท่ีสุด เท�ากับ
ร�อยละ 96.17 (ระดับสูงมาก) และได�คะแนนดัชนีด�านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค�กรน�อยท่ีสุดเท�ากับร�อยละ
88.06 (ระดับสูงมาก) 

เม่ือพิจารณาผลการประเมินโดยละเอียด สามารถจําแนกข�อค�นพบตามดัชนี/ตัวชี้วัดแต�ละด�าน ดังนี้ 
1. ดัชนีความโปร�งใส (ค�าน้ําหนักร�อยละ 26) ซ่ึงได�ข�อมูลจากผู� มีส�วนได�ส�วนเสียภายนอก        

ของหน�วยงาน (EIT) และเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ� (EBIT) พบว�า มีคะแนนร�อยละ 96.17 ถือว�าอยู�        
ในระดับสูงมาก โดยจําแนกเป*น คะแนนด�านการให� เปJดเผย และเข�าถึงข�อมูล มีคะแนนร�อยละ 97.91 
(ระดับสูงมาก) และคะแนนด�านการมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย มีคะแนนร�อยละ 93.39 (ระดับสูงมาก) 

2. ดัชนีความพร�อมรับผิด (ค�าน้ําหนักร�อยละ 18) ซ่ึงได�ข�อมูลจากผู�มีส�วนได�ส�วนเสียภายใน     
ของหน�วยงาน (IIT) ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียภายนอกของหน�วยงาน (EIT) และเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ� (EBIT) 
พบว�ามีคะแนนร�อยละ 90.81 ถือว�าอยู�ในระดับสูงมาก  โดยจําแนกเป*น คะแนนด�านความพร�อมรับผิด         
มีคะแนนร�อยละ 84.40 (ระดับสูงมาก) และคะแนนด�านเจตจํานงสุจริต มีคะแนนร�อยละ 96.72 (ระดับสูงมาก) 

3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (ค�าน้ําหนักร�อยละ 22) ซ่ึงได�ข�อมูลจากผู�มี 
ส�วนได�ส�วนเสียภายในของหน�วยงาน (IIT) ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียภายนอกของหน�วยงาน (EIT) และเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษ� (EBIT) พบว�า มีคะแนนร�อยละ 85.93 ถือว�าอยู�ในระดับสูงมาก โดยจําแนกเป*นคะแนน
ด�านการถูกชี้มูลความผิด มีคะแนนร�อยละ 100 (ระดับสูงมาก) ด�านการทุจริตต�อหน�าท่ี มีคะแนนร�อยละ 
88.50 (ระดับสูงมาก) และความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย มีคะแนนร�อยละ 76.00 (ระดับสูง)  

4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค�กร (ค�าน้ําหนักร�อยละ 16) ซ่ึงได�ข�อมูลจากผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
ภายในของหน�วยงาน (IIT) และเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ� (EBIT)  พบว�า มีคะแนนร�อยละ 88.06 ถือว�าอยู�
ในระดับสูงมาก โดยจําแนกเป*นคะแนนด�านการสร�างวัฒนธรรมสุจริตในหน�วยงาน มีคะแนนร�อยละ 88.09 
(ระดับสูงมาก) ด�านการปLองกันผลประโยชน�ทับซ�อน มีคะแนนร�อยละ 98.27 (ระดับสูงมาก) และด�าน           
การปLองกันและปราบปรามการทุจริตในหน�วยงาน มีคะแนนร�อยละ 80.39 (ระดับสูงมาก)  

5. ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน (ค�าน้ําหนักร�อยละ 18) ซ่ึงได�ข�อมูลจากผู�มีส�วนได�     
ส�วนเสียภายในของหน�วยงาน (IIT) ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียภายนอกของหน�วยงาน (EIT) และเอกสารหลักฐาน    
เชิงประจักษ� (EBIT) พบว�า มีคะแนนร�อยละ 90.61  ถือว�าอยู�ในระดับสูงมาก โดยจําแนกเป*นคะแนน        
ด�านมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน มีคะแนนร�อยละ 96.55 (ระดับสูงมาก) และด�านคุณธรรม 
ในการบริหารงาน มีคะแนนร�อยละ 87.05 (ระดับสูงมาก) 
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5.2 อภิปรายผลการประเมิน 

 อธิบายการวิเคราะห�และสังเคราะห�ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน
ขององค�การบริหารส�วนตําบลกระเดียน โดยนําเสนอเป*นรายดัชนี จํานวน 1 ดัชนี ดังนี้ 
 
ดัชนีในการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร�งใสในการดําเนินงาน 

ของหน�วยงานภาครัฐ 

ประเด็นจาก
แบบสํารวจ 

ข)อบกพร�องของหน�วยงาน ประเด็นการปรับปรุง 

1. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค&กร EB11 

หน�วยงานมีการรวมกลุ�มของ
เ จ� าหน� า ท่ี ใ นหน� วย งาน เ พ่ื อ 
การบริหารงานท่ีโปร�งใส/กรณีท่ี
มีการรวมกลุ�มของเจ�าหน�าท่ีเพ่ือ
การบริหารงานท่ีโปร�งใส กลุ�ม
ดังกล�าวยังไม�มีกิจกรรมท่ีแสดงถึง
ความพยายามท่ีจะปรับปรุงการ
บริหารงานของหน�วยงานให�มี
ความโปร�งใสยิ่งข้ึน  

หน� วยงานควรมี กา ร กําหนด
สมาชิกของกลุ�มท่ีมีวัตถุประสงค�
เพ่ือการบริหารงานท่ีโปร�งใสของ
หน� วยงานและมีการ กําหนด
อํานาจหน�าท่ีหรือแนวทางการ
ดําเนินงานของกลุ�ม รวมท้ังมีการ
รายงานผลการดําเนินกิจกรรม/
โครงการของกลุ�ม 

 
 

5.3 ข)อเสนอแนะ   

 5.3.1 ข)อเสนอแนะเชิงนโยบาย   

 1) การสร�างกลไกการปLองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตควรเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมในการเข�ามามีส�วนร�วมกับระบบการปLองกัน 
 2) พัฒนากลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปLองกันการทุจริต โดยการสร�างกลไกปLองกัน
เพ่ือยับยั้งการทุจริต และกําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําข�อเสนอแนะไปสู�การปฏิบัติ 
 3) พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดป=ญหาการทุจริตโดยการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพ่ือลดข้ันตอน หรือกระบวนการใช�ดุลยพินิจของ
เจ�าหน�าท่ีรัฐ 

 5.3.2 ข)อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ   

  1) หน�วยงานควรมีการกําหนดสมาชิกของกลุ�มท่ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือการบริหารงานท่ีโปร�งใส       
ของหน�วยงานและมีการกําหนดอํานาจหน�าท่ีหรือแนวทางการดําเนินงานของกลุ�ม รวมท้ังมีการรายงานผลการ
ดําเนินกิจกรรม/โครงการของกลุ�ม 

 5.3.3 ข)อเสนอแนะอ่ืนๆ   

  1) หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องควรมีการเตรียมความพร�อมให�แก�หน�วยงานท่ีรับการประเมิน เช�น  
การให�ความรู�ความเข�าใจเกณฑ�การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ
ก�อนถึงปUงบประมาณท่ีจะทําการประเมิน  
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  2) หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องควรมีการติดตามให�หน�วยงานท่ีรับการประเมินนําผลการประเมินและ
ข�อเสนอแนะไปปรับปรุงการปฏิบัติงานอย�างต�อเนื่อง รวมท้ังให�คําปรึกษาในระหว�างการดําเนินงาน  
เพ่ือยกระดับมาตรฐานระดับคะแนนคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ        
ให�ดียิ่งข้ึน 
  3) หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องควรพัฒนาระบบการบันทึกเอกสารหลักฐานการดําเนินงานให�แก�
หน�วยงานท่ีรับการประเมินเพ่ือลดภาระการจัดเตรียมเอกสารและการจัดส�งข�อมูลของหน�วยงานท่ีรับ 
การประเมิน 
  4) หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องควรมีการพัฒนาระบบประเมินแบบออนไลน�เพ่ือให�หน�วยงานสามารถ
รับทราบผลการประเมิน และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติงานได�อย�างรวดเร็ว  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
คะแนนการประเมินตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ� 

Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBT รอบท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
คะแนนการประเมินตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ� 

Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBT รอบท่ี 2 
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ภาคผนวก ค 
แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ� 

Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment 
สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร4งใสในการดําเนินงาน 

ของหน4วยงานภาครัฐ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ. 2560 
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แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ� 

Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment 
สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร4งใสในการดําเนินงานของหน4วยงานภาครัฐ 

ประจําป:งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 

สํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได$ดําเนิน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ซ่ึงเปBนการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน
ของหน�วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได$แก� 1. ดัชนีความโปร�งใส 2. ดัชนีความพร$อมรับผิด 3. ดัชนี
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคNกร และ 5. ดัชนีคุณธรรมการ
ทํางานในหน�วยงาน โดยมีเครื่องมือท่ีใช$สําหรับการประเมิน 3 เครื่องมือ ได$แก� 1. แบบสํารวจหลักฐานเชิง
ประจักษN Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 2. แบบสํารวจความคิด
เห็นผู$มีส�วนได$ส�วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) และ 3. แบบ
สํารวจความคิดเห็นผู$มีส�วนได$ส�วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 

สําหรับแบบสํารวจนี้เปBนแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษN Evidence – Based Integrity and 
Transparency Assessment (EBIT) รอบท่ี 1 ใช$ประเมินในดัชนีความพร$อมรับผิด ซ่ึงจะจัดเก็บข$อมูลจาก 
การตอบแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษNนี้ พร$อมกับเอกสาร/หลักฐานท่ีแนบประกอบการตอบ จํานวน 1 ชุด 
ต�อ 1 หน�วยงาน ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน 
เพ่ือให$หน�วยงานได$รับทราบและใช$เปBนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน/การปฏิบัติราชการ
ให$มีคุณธรรมและความโปร�งใสมากยิ่งข้ึน ลดโอกาสการทุจริตในหน�วยงาน และเพ่ือให$เกิดประโยชนN 
ต�อประชาชนและสังคมสูงสุด 

ขอขอบคุณในความร�วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

ช่ือหน4วยงาน            

คําอธิบายวิธีการตอบแบบสํารวจ 
1. โปรดใส�เครื่องหมาย � ลงในช�อง � ท่ีเปBนตัวเลือกคําตอบ “มี” หรือ “ไม�มี” พร$อมระบุรายการ 
    เอกสาร/หลักฐานท่ีอ$างอิง ท้ังนี้ หน�วยงานจะต$องแนบเอกสาร/หลักฐานท่ีอ$างอิงประกอบการตอบ 
    แบบสํารวจด$วย 
2. ติดเครื่องหมายท่ีหลักฐานในแต4ละขHอ พรHอมทําแถบสีเนHนขHอความในหลักฐานท่ีใชHตอบ  
 ท้ังนี้ เพ่ือให$ผู$ตรวจประเมินสามารถพิจารณาเอกสาร/หลักฐานได$ตรงตามวัตถุประสงคNของข$อคําถาม และ 
 ให$คะแนนอย�างแม�นตรงมากท่ีสุด 
 
 
 
 
การดําเนินการเพ่ือส4งเสริมคุณธรรมและความโปร4งใสของหน4วยงานในภาพรวมในป:งบประมาณ  
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พ.ศ. 2560 
ดัชนีความพรHอมรับผิด 
EB1 ในป:งบประมาณ พ.ศ. 2560 ผูHบริหารของหน4วยงานไดHแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน
 หน4วยงานอย4างไร 
1) ผู$บริหารของหน�วยงานมีการแสดงเจตจํานงว�าจะบริหารงานด$วยความซ่ือสัตยNสุจริตต�อเจ$าหน$าท่ี 
 ในหน�วยงาน หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ           
             
� ไม�มี 
หมายเหตุ:             
             
2) ผู$บริหารของหน�วยงานมีการแสดงเจตจํานงว�าจะบริหารงานด$วยความซ่ือสัตยNสุจริตต�อสาธารณชน 
 หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ           
             
� ไม�มี 
หมายเหตุ:             
             
3) ผู$บริหารของหน�วยงานมีการกําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนา
 หน�วยงานให$มีคุณธรรมและความโปร�งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส 
 ในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐในแต�ละด$าน หรือไม� 
(1) ด$านความโปร�งใส 
� มี หลักฐาน คือ           
             
� ไม�มี 
หมายเหตุ:             
             
(2) ด$านความพร$อมรับผิด 
� มี หลักฐาน คือ           
             
� ไม�มี 
หมายเหตุ:             
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(3) ด$านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
� มี หลักฐาน คือ           
             
� ไม�มี 
หมายเหตุ:             
             
(4) ด$านวัฒนธรรมคุณธรรมในองคNกร 
� มี หลักฐาน คือ           
             
� ไม�มี 
หมายเหตุ:             
             
(5) ด$านคุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน 
� มี หลักฐาน คือ           
             
� ไม�มี 
หมายเหตุ:             
             
(6) ด$านการสื่อสารภายในหน�วยงาน 
� มี หลักฐาน คือ           
             
� ไม�มี 
หมายเหตุ:             
             

 

ขอขอบคุณสําหรับความร4วมมือ 
สํานักงาน ป.ป.ช. 
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แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ� 
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment 

สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร2งใสในการดําเนินงานของหน2วยงานภาครัฐ 
ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 

สํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได#ดําเนิน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ซ่ึงเปAนการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน
ของหน�วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได#แก� 1. ดัชนีความโปร�งใส 2. ดัชนีความพร#อมรับผิด 3. ดัชนี
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคLกร และ 5. ดัชนีคุณธรรมการ
ทํางานในหน�วยงาน โดยมีเครื่องมือท่ีใช#สําหรับการประเมิน 3 เครื่องมือ ได#แก� 1. แบบสํารวจหลักฐานเชิง
ประจักษL Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 2. แบบสํารวจความคิด
เห็นผู#มีส�วนได#ส�วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) และ 3. แบบ
สํารวจความคิดเห็นผู#มีส�วนได#ส�วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 

สําหรับแบบสํารวจนี้เปAนแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษL Evidence – Based Integrity and 
Transparency Assessment (EBIT) รอบท่ี 2 ใช#ประเมินในดัชนีความโปร�งใส ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม 
ในองคLกร และดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน ซ่ึงจะจัดเก็บข#อมูลจากการตอบแบบสํารวจหลักฐาน 
เชิงประจักษLนี้ พร#อมกับเอกสาร/หลักฐานท่ีแนบประกอบการตอบ จํานวน 1 ชุด ต�อ 1 หน�วยงาน 

แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษL Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment 
(EBIT) แบ�งเปAน 2 ส�วน ได#แก� 

ส2วนท่ี 1 การดําเนินการเพ่ือส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสของหน�วยงานตามภารกิจหลัก 
ในปXงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส2วนท่ี 2 การดําเนินการเพ่ือส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสของหน�วยงานในภาพรวม 
ในปXงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน เพ่ือให#
หน�วยงานได#รับทราบและใช#เปAนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน/การปฏิบัติราชการให#มี
คุณธรรมและความโปร�งใสมากยิ่งข้ึน ลดโอกาสการทุจริตในหน�วยงาน และเพ่ือให#เกิดประโยชนLต�อประชาชน
และสังคมสูงสุด 

ขอขอบคุณในความร2วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 

ช่ือหน2วยงาน            
 
 
 
 



72 
 

 

คําอธิบายวิธีการตอบแบบสํารวจ 
1. โปรดใส�เครื่องหมาย � ลงในช�อง � ท่ีเปAนตัวเลือกคําตอบ “มี” หรือ “ไม�มี” พร#อมระบุรายการ 
    เอกสาร/หลักฐานท่ีอ#างอิง ท้ังนี้ หน�วยงานจะต#องแนบเอกสาร/หลักฐานท่ีอ#างอิงประกอบการตอบ 
    แบบสํารวจด#วย 
2. กรณีหน�วยงานไม�สามารถตอบคําถามข#อใดได# เนื่องจากข#อจํากัดด#านกฎหมาย ขอให#หน�วยงานทําหนังสือ
 ชี้แจงโดยละเอียด พร#อมแนบเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวข#อง เพ่ือให#คณะกรรมการท่ีเก่ียวข#องพิจารณา 
 การอุทธรณLต�อไป 
3. “ภารกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจของหน�วยงานตามกฎหมายจัดต้ังของหน�วยงาน ท้ังนี้ หากหน�วยงาน 
 มีภารกิจตามกฎหมาย จัดต้ังมากกว�า 1 ภารกิจ ให#คัดเลือกเพียงภารกิจเดียว โดยพิจารณาจากภารกิจ 
 ท่ีหน�วยงานให#ความสําคัญมากท่ีสุด ใช#บุคลากรและทรัพยากรต�างๆ มีการจัดสรรงบประมาณ มีระยะเวลา
 ในการดําเนินงาน จํานวนมากท่ีสุด และมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริต โดยข#อคําถามท่ีเก่ียวกับภารกิจหลัก 
 ได#แก� ข#อ EB1 EB2 และ EB3 ให#หน�วยงานใช#บริบทของภารกิจหลักในการตอบคําถาม ส�วนข#อคําถาม 
 ท่ีไม�ได#ระบุถึงภารกิจหลัก ให#ใช#บริบทภารกิจในภาพรวมของหน�วยงานในการตอบ 
4. ติดเครื่องหมายท่ีหลักฐานในแต2ละขHอ พรHอมทําแถบสีเนHนขHอความในหลักฐานท่ีใชHตอบ ท้ังนี้ เพ่ือให#
 ผู#ตรวจประเมินสามารถพิจารณาเอกสาร/หลักฐานได#ตรงตามวัตถุประสงคLของข#อคําถาม และให#คะแนน
 อย�างแม�นตรงมากท่ีสุด 
 
 

ส2วนท่ี 1 การดําเนินการเพ่ือส2งเสริมคุณธรรมและความโปร2งใสของหน2วยงานตามภารกิจหลักใน
ป9งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 

ภารกิจหลักของหน2วยงาน คือ          
 
             
 
(เลือกเพียง 1 ภารกิจหลัก เพ่ือใชHตอบขHอ EB1 – EB3 กรณีท่ีภารกิจหลักในการตอบขHอ EB1 – EB3  
ไม2ใช2ภารกิจเดียวกัน จะไม2พิจารณาคะแนน) 
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ดัชนีความโปร2งใส 
EB1 หน2วยงานของท2านเปNดโอกาสใหHผูHมีส2วนไดHส2วนเสียมีโอกาสเขHามามีส2วนร2วมในการดําเนินงาน 
 ตามภารกิจหลักของหน2วยงานอย2างไร 
หมายเหตุ: 1. พิจารณาเฉพาะโครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการในของปXงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 2. จะต#องเปAนโครงการ/กิจกรรมเดียวกัน โดยแสดงให#เห็นถึงกระบวนการมีส�วนร�วมต้ังแต� 
  การร�วมแสดงความคิดเห็น ร�วมจัดทําแผนงาน/โครงการ และร�วมดําเนินการ 
1) ผู#มีส�วนได#ส�วนเสียเข#ามามีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจ
หลัก ของหน�วยงาน หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ          
             
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                 
                               
2) ผู#มีส�วนได#ส�วนเสียเข#ามามีส�วนร�วมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน�วยงาน 
หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ          
             
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                 
                               
3) ผู#มีส�วนได#ส�วนเสียเข#ามามีส�วนร�วมในการดําเนินการโครงการ ตามภารกิจหลักของหน�วยงาน หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ          
             
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                 
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EB3 หน2วยงานของท2านมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักดHวยความเปSนธรรมอย2างไร 
1) มีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาท่ีใช#ในการดําเนินการให#ผู#รับบริการหรือ
 ให#ผู#มีส�วนได#ส�วนเสียทราบอย�างชัดเจน หรือไม� 

� มี หลักฐาน คือ          
             
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                 
                               
2) มีระบบการป�องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป�องกันการละเว#นการปฏิบัติหน#าท่ีตามภารกิจหลัก หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ          
             
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน2วยงาน 
EB2 หน2วยงานของท2านมีการปฏิบัติงานตามคู2มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักอย2างไร 
1) มีคู�มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ          
             
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                 
                               
2) มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู�มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ          
             
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                 
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ดัชนีความโปร2งใส 
EB4 หน2วยงานของท2านมีการดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจHางดHวยความโปร2งใสอย2างไร 
1) มีการประกาศเผยแพร�แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ#าง ประจําปXงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภายในระยะเวลา 
 30 วันทําการ หลังจากวันท่ีได#รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปXงบประมาณ พ.ศ. 2560) หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
 วันท่ีได#รับการจัดสรรงบประมาณ คือ           . 
 วันท่ีประกาศเผยแพร� คือ            . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
2) มีการเผยแพร�ข#อมูลอย�างเปAนระบบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ#าง ในปXงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให#
 สาธารณชนสามารถตรวจสอบข#อมูลการจัดซ้ือจัดจ#างของหน�วยงานได# โดยมีองคLประกอบดังต�อไปนี้ หรือไม� 
หมายเหตุ: 1. ระบบข#อมูลเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ#างต#องสามารถสอบทานกลับ เพ่ือตรวจสอบความมีอยู�จริง
  ของระบบและข#อมูลท่ีนํามาใช#ประกอบการประเมินได# 
 2. เปAนโครงการท่ีหน�วยงานดําเนินการในปXงบประมาณ พ.ศ. 2560 
� มี องคLประกอบ 
 2.1 ชื่อโครงการ � มี � ไม�มี 
 2.2 งบประมาณ � มี � ไม�มี 
 2.3 ผู#ซ้ือซอง � มี � ไม�มี 
 2.4 ผู#ยื่นซอง � มี � ไม�มี 
 2.5 ผู#ได#รับคัดเลือก � มี � ไม�มี 
 หลักฐาน คือ              . 
                . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
3) มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวข#องระหว�างเจ#าหน#าท่ีท่ีเก่ียวข#องกับการจัดซ้ือจัดจ#าง และผู#เสนองาน 
 เพ่ือป�องกันผลประโยชนLทับซ#อน หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
 
 

ส2วนท่ี 2 การดําเนินการเพ่ือส2งเสริมคุณธรรมและความโปร2งใสของหน2วยงานในภาพรวม 
 ในป9งบประมาณ พ.ศ. 2560 
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EB5 ในป9งบประมาณ พ.ศ. 2560 หน2วยงานของท2านมีการดําเนินการเก่ียวกับการเปNดเผยขHอมูล 
 การจัดซ้ือจัดจHางแต2ละโครงการใหHสาธารณชนรับทราบอย2างไร 
หมายเหตุ: 1. พิจารณาจากโครงการของหน�วยงานท่ีดําเนินการในปXงบประมาณ พ.ศ. 2560  
                   โดยเรียงตามลําดับงบประมาณสูงสุด จํานวน 5 โครงการ 
 2. กรณีมีการจัดซ้ือจัดจ#างไม�ถึง 5 โครงการ ให#แสดงโครงการท้ังหมดเท�าท่ีมี 
1) โครงการท่ี 1 
 1.1 มีการประกาศเผยแพร�การจัดซ้ือจัดจ#างแต�ละโครงการล�วงหน#าไม�น#อยกว�าระยะเวลาตามท่ีกฎหมาย
  ของแต�ละหน�วยงานกําหนด หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
 1.2 มีการประกาศเผยแพร�หลักเกณฑLในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ#างแต�ละโครงการ 
  หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
 1.3 มีการประกาศเผยแพร�วิธีการคํานวณราคากลางแต�ละโครงการ หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
 1.4 มีการประกาศเผยแพร�รายชื่อผู#มีคุณสมบัติเบ้ืองต#นในการซ้ือหรือจ#างแต�ละโครงการ หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
 1.5 มีการประกาศเผยแพร�ผลการจัดซ้ือจัดจ#างแต�ละโครงการ พร#อมระบุวิธีการจัดซ้ือจัดจ#าง และ 
  เหตุผลท่ีใช#ในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ#าง หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
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2) โครงการท่ี 2 
 2.1 มีการประกาศเผยแพร�การจัดซ้ือจัดจ#างแต�ละโครงการล�วงหน#าไม�น#อยกว�าระยะเวลาตามท่ีกฎหมาย
  ของแต�ละหน�วยงานกําหนด หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
 2.2 มีการประกาศเผยแพร�หลักเกณฑLในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ#างแต�ละโครงการ 
  หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
 2.3 มีการประกาศเผยแพร�วิธีการคํานวณราคากลางแต�ละโครงการ หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
 2.4 มีการประกาศเผยแพร�รายชื่อผู#มีคุณสมบัติเบ้ืองต#นในการซ้ือหรือจ#างแต�ละโครงการ หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
 2.5 มีการประกาศเผยแพร�ผลการจัดซ้ือจัดจ#างแต�ละโครงการ พร#อมระบุวิธีการจัดซ้ือจัดจ#าง และ 
  เหตุผลท่ีใช#ในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ#าง หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
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3) โครงการท่ี 3 
 3.1 มีการประกาศเผยแพร�การจัดซ้ือจัดจ#างแต�ละโครงการล�วงหน#าไม�น#อยกว�าระยะเวลาตามท่ีกฎหมาย
  ของแต�ละหน�วยงานกําหนด หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
 3.2 มีการประกาศเผยแพร�หลักเกณฑLในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ#างแต�ละโครงการ 
  หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
 3.3 มีการประกาศเผยแพร�วิธีการคํานวณราคากลางแต�ละโครงการ หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
 3.4 มีการประกาศเผยแพร�รายชื่อผู#มีคุณสมบัติเบ้ืองต#นในการซ้ือหรือจ#างแต�ละโครงการ หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
 3.5 มีการประกาศเผยแพร�ผลการจัดซ้ือจัดจ#างแต�ละโครงการ พร#อมระบุวิธีการจัดซ้ือจัดจ#าง และ 
  เหตุผลท่ีใช#ในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ#าง หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
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4) โครงการท่ี 4 
 4.1 มีการประกาศเผยแพร�การจัดซ้ือจัดจ#างแต�ละโครงการล�วงหน#าไม�น#อยกว�าระยะเวลาตามท่ีกฎหมาย
  ของแต�ละหน�วยงานกําหนด หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
 4.2 มีการประกาศเผยแพร�หลักเกณฑLในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ#างแต�ละโครงการ 
  หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
 4.3 มีการประกาศเผยแพร�วิธีการคํานวณราคากลางแต�ละโครงการ หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
 4.4 มีการประกาศเผยแพร�รายชื่อผู#มีคุณสมบัติเบ้ืองต#นในการซ้ือหรือจ#างแต�ละโครงการ หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
 4.5 มีการประกาศเผยแพร�ผลการจัดซ้ือจัดจ#างแต�ละโครงการ พร#อมระบุวิธีการจัดซ้ือจัดจ#าง และ 
  เหตุผลท่ีใช#ในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ#าง หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
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5) โครงการท่ี 5 
 5.1 มีการประกาศเผยแพร�การจัดซ้ือจัดจ#างแต�ละโครงการล�วงหน#าไม�น#อยกว�าระยะเวลาตามท่ีกฎหมาย
  ของแต�ละหน�วยงานกําหนด หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
 5.2 มีการประกาศเผยแพร�หลักเกณฑLในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ#างแต�ละโครงการ 
  หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
 5.3 มีการประกาศเผยแพร�วิธีการคํานวณราคากลางแต�ละโครงการ หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
 5.4 มีการประกาศเผยแพร�รายชื่อผู#มีคุณสมบัติเบ้ืองต#นในการซ้ือหรือจ#างแต�ละโครงการ หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
 5.5 มีการประกาศเผยแพร�ผลการจัดซ้ือจัดจ#างแต�ละโครงการ พร#อมระบุวิธีการจัดซ้ือจัดจ#าง และ 
  เหตุผลท่ีใช#ในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ#าง หรือไม� 
 � มี หลักฐาน คือ             . 
               . 
 � ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
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EB6 หน2วยงานของท2านมีการวิเคราะห�ผลการจัดซ้ือจัดจHางอย2างไร 
1) มีการวิเคราะหLผลการจัดซ้ือจัดจ#าง ประจําปXงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม� 

� มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
 
2) มีการนําผลการวิเคราะหLการจัดซ้ือจัดจ#าง ประจําปXงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาใช#ในการปรับปรุง 
 การจัดซ้ือจัดจ#างในปXงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
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EB7 หน2วยงานของท2านมีช2องทางใหHประชาชนเขHาถึงขHอมูลของหน2วยงานอย2างไร 
1) มีหน�วยประชาสัมพันธL ณ ท่ีทําการของหน�วยงาน หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
2) มีสื่อประชาสัมพันธLเผยแพร�บทบาทอํานาจหน#าท่ีของหน�วยงานทางช�องทางใดบ#าง (อย�างน#อย 4 ช�องทาง) 
� มี หลักฐาน คือ (1)             . 
 (2)             . 
 (3)             . 
 (4)             . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
3) มีการแสดงข#อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจท่ีเปAนปfจจุบันทางเว็บไซตLของหน�วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ 
 หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
4) มีระบบการให#ข#อมูลการดําเนินงานของหน�วยงานผ�านหมายเลขโทรศัพทLเฉพาะหรือระบบ Call Center 
 โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ#าหน#าท่ีของหน�วยงานให#บริการข#อมูลตลอดเวลาทําการของ
 หน�วยงาน หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
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EB8 หน2วยงานของท2านมีการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรHองเรียนการปฏิบัติงาน/การใหHบริการอย2างไร 
1) มีการกําหนดช�องทางการร#องเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร#องเรียน หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
2) มีการกําหนดหน�วยงานหรือเจ#าหน#าท่ีผู#รับผิดชอบเรื่องร#องเรียน หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
3) มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร#องเรียนให#ผู#ร#องเรียนทราบ หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
4) มีรายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร#องเรียน พร#อมระบุปfญหาอุปสรรคและแนวทางแก#ไข และเผยแพร�
 ให#สาธารณชนรับทราบผ�านเว็บไซตLหรือสื่ออ่ืนๆ หรือไม� 
หมายเหตุ: รายงานสรุปผลให#แยกเปAน 2 กรณี คือ (1) ข#อร#องเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ#าง  
 (2) ข#อร#องเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานของหน�วยงาน 
� มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
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ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค�กร 
EB9 หน2วยงานของท2านมีการดําเนินการเพ่ือป[องกันผลประโยชน�ทับซHอนในหน2วยงานอย2างไร 
1) มีการวิเคราะหLความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนLทับซ#อน หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
2) มีการจัดทําคู�มือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป�องกันผลประโยชนLทับซ#อน หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
3) มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู#ภายในหน�วยงาน เพ่ือให#ความรู#เรื่องการป�องกัน
 ผลประโยชนLทับซ#อนแก�เจ#าหน#าท่ี หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
4) มีการปรับปรุงข้ันตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป�องกันผลประโยชนLทับซ#อน หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
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EB10 หน2วยงานของท2านมีการดําเนินการดHานการป[องกันและปราบปรามการทุจริตในหน2วยงานอย2างไร 
1) มีการวิเคราะหLผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริตของหน�วยงาน 
 ประจําปXงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือนํามาปรับแผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริต  
 ในปXงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม� 
� มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
2) มีผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริตของหน�วยงาน  
    ประจําปXงบประมาณ พ.ศ. 2560 
หมายเหตุ: เปAนโครงการท่ีหน�วยงานดําเนินการในปXงบประมาณ พ.ศ. 2560 
� มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
 
EB11 เจHาหนHาท่ีในหน2วยงานของท2านมีการรวมกลุ2มเพ่ือตรวจสอบการบริหารงานในหน2วยงานอย2างไร 
1) มีการรวมกลุ�มของเจ#าหน#าท่ีในหน�วยงานเพ่ือการบริหารงานท่ีโปร�งใส หรือไม� 
หมายเหตุ: กลุ�มของเจ#าหน#าท่ีในหน�วยงานต#องไม�ใช�กลุ�มตามโครงสร#างหน�วยงาน เช�น กลุ�มตรวจสอบ
 ภายใน หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปAนต#น 

� มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
2) กรณีท่ีมีการรวมกลุ�มของเจ#าหน#าท่ีเพ่ือการบริหารงานท่ีโปร�งใส กลุ�มดังกล�าวมีกิจกรรมท่ีแสดงถึง 
 ความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานของหน�วยงานให#มีความโปร�งใสยิ่งข้ึน หรือไม� 

� มี หลักฐาน คือ              . 
                . 
� ไม�มี 
หมายเหตุ:                . 
                . 
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ภาคผนวก ง 
แบบสํารวจความคิดเห็นผู�มีส�วนได�ส�วนเสียภายใน 

Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT 
การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 

ประจําป:งบประมาณ พ.ศ. 2560 
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แบบสํารวจความคิดเห็นผู�มีส�วนได�ส�วนเสียภายใน 

Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT 
การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 

ประจําป:งบประมาณ พ.ศ. 2560 

สํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได$ดําเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซ่ึงเปBน
การประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได$แก�  
1. ดัชนีความโปร�งใส 2. ดัชนีความพร$อมรับผิด 3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม
ในองคNกร และ 5. ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน โดยมีเครื่องมือท่ีใช$สําหรับการประเมิน 3 เครื่องมือ ได$แก� 1. แบบสํารวจ
หลักฐานเชิงประจักษN Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 2. แบบสํารวจความคิดเห็นผู$
มีส�วนได$ส�วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) และ 3. แบบสํารวจความคิดเห็นผู$มีส�วน
ได$ส�วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 

สําหรับแบบสํารวจน้ี เปBนแบบสํารวจความคิดเห็นผู$มีส� วนได$ส�วนเสียภายใน Internal Integrity and 
Transparency Assessment (IIT) ใช$ประเมินในดัชนีความพร$อมรับผิด ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคNกร และดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน โดยจะจัดเก็บข$อมูลจากเจ$าหน$าท่ีภายใน
หน�วยงานท่ีมีอายุการทํางานมากกว�า 1 ปY ด$วยจํานวนและสัดส�วนท่ีมีลักษณะความเปBนตัวแทนท่ีเหมาะสมของแต�ละหน�วยงาน 

แบบสํารวจความคิดเห็นผู$มีส�วนได$ส�วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) 
แบ�งเปBน 3 ส�วน ได$แก� 

ส�วนท่ี 1 ข$อมูลท่ัวไปของผู$ตอบแบบสํารวจ 
ส�วนท่ี 2 ความคิดเห็นต�อการดําเนินงานของหน�วยงาน 
ส�วนท่ี 3 ข$อเสนอแนะ 

ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน เพ่ือให$หน�วยงาน 
ได$รับทราบและใช$เปBนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน/การปฏิบัติราชการให$มีคุณธรรมและความโปร�งใส 
มากยิ่งข้ึน ลดโอกาสการทุจริตในหน�วยงาน และเพ่ือให$เกิดประโยชนNต�อประชาชนและสังคมสูงสุด ท้ังน้ี “สํานักงาน ป.ป.ช.  
ขอยืนยันว�า ท�านสามารถแสดงความคิดเห็นได$อย�างอิสระ ข�อมูลส�วนบุคคลและคําตอบของท�านจะถูกเก็บไว�เปHนความลับ 
อย�างดีท่ีสุด และจะไม�ถูกนําไปเผยแพร�หรือใช�เพ่ือการใดๆ ท้ังสิ้น โดยการนําเสนอผลการวิเคราะหNข$อมูลจะเปBนไป 
ในลักษณะภาพรวมเท�าน้ัน ไม�มีการวิเคราะหNหรือรายงานเปBนรายบุคคลแต�อย�างใด ความร�วมมือของท�านจะช�วยสนับสนุน 
ให$เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ” 

ขอขอบคุณในความร�วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

ชื่อหน�วยงานท่ีท�านประเมนิ                  . 
 

SQ1. อายุ      � ต่ํากว�า 20 ปY        � 20 – 40 ปY � 41 – 60 ปY � มากกว�า 60 ปY 

SQ2. เพศ � ชาย � หญิง 

SQ3. ระดับการศึกษา � ต่ํากว�าปริญญาตร ี � ปริญญาตร ี � ปริญญาโท � ปริญญาเอก 
 
 
 

ส�วนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสํารวจ 
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SQ4. ประเภทหน�วยงาน/ระดับตําแหน�ง 

� องคNกรอิสระ/องคNกรตามรัฐธรรมนูญ/
 สํานักงานศาล (เฉพาะงานธุรการศาล) 

� ส�วนราชการระดับกรม/ส�วนภูมิภาค � องคNกรปกครองส�วนท$องถ่ิน 

� ผู$บริหารระดับสูง 
� หัวหน$า/ผู$อํานวยการข้ึนไป 
� ข$าราชการระดับปฏิบัติการ – ทรงคุณวุฒิ 
� ข$าราชการระดับปฏิบัตงิาน – ทักษะพิเศษ 
� ลูกจ$าง/พนักงานราชการ 

� ผู$บริหารระดับสูง 
� หัวหน$า/ผู$อํานวยการข้ึนไป 
� ข$าราชการระดับปฏิบัติการ – ทรงคุณวุฒิ 
� ข$าราชการระดับปฏิบัตงิาน – ทักษะพิเศษ 
� ลูกจ$าง/พนักงานราชการ 

� บริหารระดับสูง 
� หัวหน$า/ผู$อํานวยการข้ึนไป 
� ข$าราชการระดับปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ 
� ข$าราชการระดับปฏิบัติงาน – อาวุโส 
� ลูกจ$าง/พนักงานจ$าง 

� รัฐวิสาหกิจ � องคNการมหาชน � สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

� ผู$บริหารระดับสูง 
� หัวหน$า/ผู$อํานวยการข้ึนไป 
� พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
� ลูกจ$าง 

� ผู$บริหารระดับสูง 
� หัวหน$า/ผู$อํานวยการข้ึนไป 
� เจ$าหน$าที่องคNการมหาชน 
� ลูกจ$าง 

� ผู$บริหารระดับสูง 
� หัวหน$า/ผู$อํานวยการข้ึนไป 
� บุคลากรประเภทวิชาการ 
� พนักงาน/ข$าราชการ 
 ระดับปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ 
� พนักงาน/ข$าราชการ 
 ระดับปฏิบัติงาน – ชํานาญงานพิเศษ 
� ลูกจ$าง 

หมายเหต:ุ หากตําแหน�งของท�านไม�ปรากฏในตัวเลือก ให$เทียบเคียงกับตําแหน�งท่ีใกล$เคียงท่ีสดุ 
SQ5. ระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน�วยงาน 
 � ต่ํากว�า 5 ปY � 5 – 10 ปY � 11 – 20 ปY � มากกว�า 20 ปY 

โปรดใส�เคร่ืองหมาย � ในช�อง � ท่ีตรงกับความคิดเห็นของท�าน 

ดัชนีความพร�อมรับผิด 

I1. เจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานท�านปฏิบัติงานด$วยความเต็มใจ กระตือรือร$น เต็มความสามารถ โดยมุ�งผลสําเร็จของงาน 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

I2. หน�วยงานของท�านมีความพร$อมท่ีจะบริการหรือส�งมอบผลงานต�อสาธารณะ ตามท่ีกําหนดไว$ในพันธกิจ 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

I3. เจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานท�านให$ความสําคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน$าท่ีความรับผิดชอบ มากกว�าการทําธุระส�วนตัว
 ในเวลาปฏิบัติงาน 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

I4. ท�านระลึกอยู�เสมอว�าท�านจะต$องมสี�วนในความรับผิดชอบเมื่อหน�วยงานเกิดความเสียหายอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติงาน 
 ท่ีผิดพลาดของท�าน 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

I5. หน�วยงานของท�านมีมาตรการท่ีเหมาะสมในการจัดการกับเจ$าหน$าท่ีท่ีไม�มีความรับผิดชอบต�อการปฏิบัติงานตามภารกิจ
 หน$าท่ีความรับผิดชอบ 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

I6. ผู$บริหารของหน�วยงานท�านพร$อมท่ีจะแสดงความรับผิดชอบ หากงานน้ันส�งผลกระทบและเกิดความเสียหายต�อสังคมโดยรวม 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

I7. ผู$บริหารของหน�วยงานท�านได$แสดงเจตจํานงสุจรติท่ีแน�วแน�ว�า จะมุ�งมั่นในการบริหารหน�วยงานด$วยความซ่ือสัตยNสุจริต 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

I8. ผู$บริหารของหน�วยงานท�านมีการสนับสนุนงบประมาณหรือการดําเนินการ เพ่ือให$เกิดความโปร�งใสและซ่ือสตัยNสุจรติ 
 มากข้ึนในหน�วยงาน 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

ส�วนท่ี 2 ความคิดเห็นต�อการดําเนินงานของหน�วยงาน 
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ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

I9. เจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานท�านมีการรับสิ่งของ การอํานวยความสะดวก ความบันเทิง หรือสิทธิประโยชนNอ่ืนๆ  
 จากผู$ท่ีต$องการสร$างความสัมพันธNท่ีดีและคาดหวังให$มีการตอบแทนในอนาคต 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

I10. เจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานท�านมีการเรียกรับเงินหรือประโยชนNจากผู$อ่ืน 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

I11. เจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานท�านมีการใช$อํานาจหน$าท่ีเพ่ือเอ้ือประโยชนNแก�ตนเองหรือพวกพ$อง 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

I12. เจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานท�านมีส�วนได$ส�วนเสียในสัญญาโครงการหรอืสัมปทานใดๆ ของหน�วยงาน 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

I13. คู�สัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ ของหน�วยงานมีความเก่ียวข$องเชิงอุปถัมภNหรือมีผลประโยชนNร�วมกันกับผู$บริหาร 
 ของหน�วยงาน 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

I14. นโยบาย/ทิศทาง/การดําเนินงาน/การอนุมัติต�างๆ ของหน�วยงานท�านถูกแทรกแซงจากฝgายการเมืองหรือผู$มีอํานาจ 
 ก�อให$เกิดประโยชนNกับกลุ�มใดกลุ�มหน่ึง 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคOกร 

I15. เจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานท�านมีการถ�ายทอดพฤติกรรมการทํางานท่ีดี มีคุณธรรม และซ่ือสัตยNสุจรติ ให$แก�กันอยู�เสมอ 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

I16. หากท�านพบเห็นการทุจริตเกิดข้ึนในหน�วยงานของท�าน ท�านจะไม�เพิกเฉยและพร$อมท่ีจะดาํเนินการ  
 (เช�น ร$องเรียน แจ$งเบาะแส หรือให$ข$อมูลแก�ส�วนงานตรวจสอบภายในของหน�วยงาน) เพ่ือให$เกิดการตรวจสอบการทุจริตน้ัน 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

I17. เจ$าหน$าท่ีท่ีทําการทุจริตในหน�วยงานของท�านยังคงลอยนวล และยังได$รับการยอมรับในหน�วยงานอยู� 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

I18. หากเกิดการกระทําการทุจรติในหน�วยงานของท�าน เรื่องดังกล�าวถือเปBนเรื่องท่ีน�าอับอายและจะถูกแรงกดดันทางสังคม
 จากทุกส�วนในหน�วยงานเสมอ 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

I19. เจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานท�านยังคงมีการนําวัสดุ อุปกรณN และของใช$ในราชการ ไปใช$ในการส�วนตัว 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

I20. การบริหารงานและการปฏิบัติงานในหน�วยงานท�านมีการเอ้ือประโยชนNต�อบุคคลบางกลุ�ม 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

I21. แผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริตของหน�วยงานท�านถูกนําไปสู�การปฏิบัติอย�างเปBนรปูธรรม 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

I22. แผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริตของหน�วยงานท�านสามารถยับยั้งการทุจริตในหน�วยงาน 
 ได$อย�างมีประสิทธิภาพ 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

I23. หน�วยงานตรวจสอบภายในของหน�วยงานท�านมีการดําเนินงานอย�างอิสระ ไม�ถูกแทรกแซงจากผู$บริหารหรือผู$มีอํานาจ 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

I24. หน�วยงานตรวจสอบภายในของหน�วยงานท�านสามารถตรวจสอบ ยบัยั้ง หรือป�องกันการทุจริตได$อย�างมีประสิทธิภาพ 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 
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ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน 

I25. กระบวนการคัดเลือก บรรจุ แต�งตัง้ โยกย$าย เลื่อนระดับ การพิจารณาความดีความชอบ หรือการให$สทิธิประโยชนNต�างๆ 
 ในหน�วยงานท�าน ยังคงมีการยึดโยงกับระบบอุปถัมภN เส$นสาย หรือผลประโยชนNอ่ืนๆ แอบแฝง 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

I26. หน�วยงานของท�านมีระบบการธํารงรักษาคนดี คนเก�ง และเสริมสร$างแรงจูงใจให$เจ$าหน$าท่ีในหน�วยงานปฏิบัติงานให$กับ
 หน�วยงานอย�างจงรักภักด ี
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

I27. หน�วยงานของท�านมีระบบการพัฒนาบุคลากร การคัดเลือกผู$เข$ารับการฝiกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน  
 การให$ทุนการศึกษา อย�างโปร�งใส เปBนธรรม ไม�เลือกปฏิบัต ิ
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

I28. หน�วยงานของท�านใช$จ�ายงบประมาณอย�างโปร�งใสและตรวจสอบได$ 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

I29. หน�วยงานของท�านยังคงมีการรายงานการใช$เงินท่ีเปBนเท็จ เช�น ค�าล�วงเวลา ค�าเดินทาง ค�าวัสดุอุปกรณNต�าง ฯลฯ 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

I30. หน�วยงานของท�านใช$จ�ายเงินงบประมาณตามความจําเปBนและเกิดความคุ$มค�าสูงสุด 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

I31. ผู$ดํารงตําแหน�งในระดับหัวหน$างานในหน�วยงานของท�านยังปรากฏพฤติกรรมการสั่งงานในเรื่องท่ีเก่ียวกับธุระส�วนตัว 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

I32. ผู$ดํารงตําแหน�งในระดับหัวหน$างานในหน�วยงานของท�านมีการมอบหมายงานต�อผู$ใต$บังคับบัญชาอย�างเปBนธรรม  
 ไม�เลือกปฏิบัต ิ
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

I33. ผู$ดํารงตําแหน�งในระดับหัวหน$างานในหน�วยงานของท�านมีการอธิบายรายละเอียดของงาน กําหนดเป�าหมาย ตดิตาม  
 ให$คําแนะนํา และร�วมแก$ไขปkญหา ในงานท่ีได$มอบหมายให$ผู$ใต$บังคับบัญชาเสมอ 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

I34. หน�วยงานของท�านมีความพร$อมด$านสถานท่ีและอุปกรณNสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 
 

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมต�อหน�วยงานของท�าน เพ่ือให�ดําเนินการปรับปรุงแก�ไขให�เกิดคุณธรรมและความโปร�งใส และปPองกัน
มิให�เจ�าหน�าท่ีของหน�วยงานกระทําการทุจริตต�อหน�าท่ี 
                    . 
                    . 
                    . 
                    . 
                    . 
 

ขอขอบคุณสําหรับความร�วมมือ 
สํานักงาน ป.ป.ช. 

ส�วนท่ี 3 ข�อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก จ 
แบบสํารวจความคิดเห็นผู�มีส�วนได�ส�วนเสียภายนอก 

External Integrity and Transparency Assessment: EIT 
การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 

ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2560 
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แบบสํารวจความคิดเห็นผู�มีส�วนได�ส�วนเสียภายนอก 
External Integrity and Transparency Assessment : EIT 

การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 
ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2560 

สํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได$ดําเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซ่ึงเปBน
การประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได$แก�  
1. ดัชนีความโปร�งใส 2. ดัชนีความพร$อมรับผิด 3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม
ในองคLกร และ 5. ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน โดยมีเครื่องมือท่ีใช$สําหรับการประเมิน 3 เครื่องมือ ได$แก� 1. แบบสํารวจ
หลักฐานเชิงประจักษL Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 2. แบบสํารวจความคิดเห็นผู$
มีส�วนได$ส�วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) และ 3. แบบสํารวจความคิดเห็นผู$มีส�วน
ได$ส�วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 

สําหรับแบบสํารวจน้ีเปBนแบบสํารวจความคิดเห็นผู$มีส�วนได$ส�วนเสียภายนอก External Integrity and 
Transparency Assessment (EIT) ใช$ประเมินในดัชนีความโปร�งใส ดัชนีความพร$อมรับผิด ดัชนีความปลอดจากการทุจริต 
ในการปฏิบัติงาน และดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน โดยจะจัดเก็บข$อมูลจากผู$รับบริการหรือผู$มีส�วนได$ส�วนเสีย
ภายนอกของหน�วยงาน ด$วยจํานวนและสัดส�วนท่ีมีลักษณะความเปBนตัวแทนท่ีเหมาะสมของแต�ละหน�วยงาน 

แบบสํารวจความคิดเห็นผู$มีส�วนได$ส�วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 
แบ�งเปBน 3 ส�วน ได$แก� 

ส�วนท่ี 1 ข$อมูลท่ัวไปของผู$ตอบแบบสํารวจ 
ส�วนท่ี 2 ความคิดเห็นต�อการดําเนินงานของหน�วยงาน 
ส�วนท่ี 3 ข$อเสนอแนะ 
ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน เพ่ือให$หน�วยงาน 

ได$รับทราบและใช$เปBนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน/การปฏิบัติราชการให$มีคุณธรรมและความโปร�งใส 
มากยิ่งข้ึน ลดโอกาสการทุจริตในหน�วยงาน และเพ่ือให$เกิดประโยชนLต�อประชาชนและสังคมสูงสุด ท้ังน้ี “สํานักงาน ป.ป.ช.  
ขอยืนยันว�า ท�านสามารถแสดงความคิดเห็นได$อย�างอิสระ ข�อมูลส�วนบุคคลและคําตอบของท�านจะถูกเก็บไว�เปJนความลับ 
อย�างดีท่ีสุด และจะไม�ถูกนําไปเผยแพร�หรือใช�เพ่ือการใดๆ ท้ังสิ้น โดยการนําเสนอผลการวิเคราะหLข$อมูลจะเปBนไป 
ในลักษณะภาพรวมเท�าน้ัน ไม�มีการวิเคราะหLหรือรายงานเปBนรายบุคคลแต�อย�างใด ความร�วมมือของท�านจะช�วยสนับสนุน 
ให$เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ” 

ขอขอบคุณในความร�วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

ชื่อหน�วยงานท่ีท�านประเมนิ                  . 

ท�านเคยติดต�อกับหน�วยงานในเร่ืองใด                 . 
 

SQ1. อายุ 
 � ต่ํากว�า 20 ป̂ � 20 – 40 ป̂ � 41 – 60 ป̂ � มากกว�า 60 ป̂ 

SQ2. เพศ � ชาย � หญิง 

SQ3. ระดับการศึกษา � ต่ํากว�าปริญญาตร ี � ปริญญาตร ี � ปริญญาโท � ปริญญาเอก 
SQ4. อาชีพ 
 � เจ$าหน$าท่ีของรัฐ/ข$าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 � พนักงานบริษัทเอกชน/ประกอบธุรกิจส�วนตัว 

 � อ่ืนๆ (โปรดระบุ)                  . 

ส�วนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสํารวจ 
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โปรดใส�เคร่ืองหมาย � ในช�อง � ท่ีตรงกับความคิดเห็นของท�าน 

ดัชนีความโปร�งใส 

E1. หน�วยงานมีการเปcดเผยข$อมลูเก่ียวกับการดําเนินงานของหน�วยงานอย�างชัดเจน ถูกต$อง ครบถ$วน สมบูรณL และ 
 ปรับข$อมูลเปBนปdจจุบันอยู�เสมอ 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

E2. เจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานปฏิบัติงานด$วยความโปร�งใส ไม�ปcดบังหรือบิดเบือนข$อมูล 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

E3. หน�วยงานมีการเปcดโอกาสให$ประชาชน/ผู$รับบริการ/ผู$มีส�วนได$ส�วนเสีย แสดงความคิดเห็นต�อการปฏบัิติงาน 
 ของเจ$าหน$าท่ีหรือการดําเนินงานของหน�วยงาน 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

E4. หน�วยงานมีการเปcดโอกาสให$ประชาชน/ผู$รับบริการ/ผู$มีส�วนได$ส�วนเสีย ตดิตามและตรวจสอบการดําเนินงาน 
 ของหน�วยงาน 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

E5. หน�วยงานมีกระบวนการรับเรื่องร$องเรียนและช�องทางการรับเรื่องร$องเรียน และประชาสมัพันธLแนวทางการรับ 
 เรื่องร$องเรียนให$ประชาชนได$รับทราบอย�างชัดเจน 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

ดัชนีความพร�อมรับผิด 

E6. เจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานปฏิบัติงานด$วยความเต็มใจ กระตือรือร$น เต็มความสามารถ โดยมุ�งผลสําเร็จของงาน 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

E7. หน�วยงานมีความพร$อมท่ีจะบริการหรือส�งมอบผลงานต�อสาธารณะ ตามท่ีกําหนดไว$ในพันธกิจ 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

E8. เจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานให$ความสาํคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน$าท่ีความรับผิดชอบ มากกว�าการทําธุระส�วนตัว 
 ในเวลาปฏิบัติงาน 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

E9. เจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานพร$อมรับฟdงการวิพากษLหรือติชมจากประชาชน/ผู$รับบริการ/ผู$มีส�วนได$ส�วนเสีย 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

E10. เจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานพร$อมท่ีจะแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัตงิานผิดพลาดหรือเกิดความเสียหาย 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

E11. ผู$บริหารของหน�วยงานพร$อมท่ีจะแสดงความรับผดิชอบ หากงานน้ันส�งผลกระทบและเกิดความเสียหายต�อสังคมโดยรวม 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

E12. ผู$บริหารของหน�วยงานมีภาพลักษณLท่ียึดมั่นในความซ่ือสตัยLสจุริตในการบริหารงาน 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

E13. ท�านเคยได$ยินหรือรับทราบว�าเจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานมีการรับสิ่งของ การอํานวยความสะดวก ความบันเทิง หรือ 
 สิทธิประโยชนLอ่ืนๆ จากผู$ท่ีต$องการสร$างความสมัพันธLท่ีดีและคาดหวังให$มีการตอบแทนในอนาคต 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

E14. ท�านเคยได$ยินหรือรับทราบว�าเจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานมีการเรยีกรับเงินหรือประโยชนLจากผู$อ่ืน 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

E15. ท�านเคยถูกเจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานเรียกรับเงินหรือประโยชนLอ่ืนๆ 
 � เคย � ไม�เคย 

ส�วนท่ี 2 ความคิดเห็นต�อการดําเนินงานของหน�วยงาน 
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E16. ท�านเคยได$ยินหรือรับทราบว�าเจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานมีการใช$อํานาจหน$าท่ีเพ่ือเอ้ือประโยชนLแก�ตนเองหรือพวกพ$อง  
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

E17. ท�านเคยถูกเจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานปฏิบัติอย�างไม�เปBนธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชนLแก�ตนเองหรือพวกพ$อง 
 � เคย � ไม�เคย 

E18. เจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานมีส�วนได$ส�วนเสียในสญัญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ ของหน�วยงาน 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

E19. คู�สัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ ของหน�วยงานมีความเก่ียวข$องเชิงอุปถัมภLหรือมีผลประโยชนLร�วมกันกับผู$บริหาร 
 ของหน�วยงาน 
 � มีมาก � มีค�อนข$างมาก � มีค�อนข$างน$อย � ไม�ม ี

E20. นโยบาย/ทิศทาง/การดําเนินงาน/การอนุมัติต�างๆ ของหน�วยงานถูกแทรกแซงจากฝiายการเมืองหรือผู$มีอํานาจ  
 ก�อให$เกิดประโยชนLกับกลุ�มใดกลุ�มหน่ึง 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน 

E21. เจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานปฏิบัติงานตามระเบียบข้ันตอนอย�างเคร�งครัด เปBนมาตรฐาน และยดึหลักความถูกต$องอยู�เสมอ 
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 

E22. เจ$าหน$าท่ีของหน�วยงานปฏิบัติงานโดยยดึหลักความเปBนธรรม เท�าเทียม ไม�เลือกปฏิบัต ิ
 � เห็นด$วย � ค�อนข$างเห็นด$วย � ค�อนข$างไม�เห็นด$วย � ไม�เห็นด$วย 
 

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมต�อหน�วยงานท่ีท�านประเมิน เพ่ือให�ดําเนินการปรับปรุงแก�ไขให�เกิดคุณธรรมและความโปร�งใส และ
ปPองกันมิให�เจ�าหน�าท่ีของหน�วยงานกระทําการทุจริตต�อหน�าท่ี 
                    . 
                    . 
                    . 
                    . 
                    . 
                    . 
                    . 
                    . 
                    . 
                    . 
 

ขอขอบคุณสําหรับความร�วมมือ 
สํานักงาน ป.ป.ช. 

ส�วนท่ี 3 ข�อเสนอแนะ 
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